SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 3/2020

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistai 9.6.2020 klo 12.00 - 16.00, Teams-etäkokous
Läsnä:
x Rinne Petri
x Aunola Esa
x Väisänen Markku
Tantarimäki Sami
Högbacka Mathias

puheenjohtaja
jäsen
jäsen (klo 15.00 saakka)
jäsen
jäsen

x Vesisenaho Eliisa
Mäki-Hakola Marko
x Peltola Asko
x Wasström Gunilla
x Vänttinen Anne
x Tulikukka Pirjo

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

x Perheentupa Tuomas
x Rokka Tuomas
Walls Heli
x Liitelä Marianne
x Ketonen Anssi

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
järjestösihteeri
viestintäsuunnittelija

x Linkoranta Tauno
Åström Christell
x Mäenpää Pasi

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

Korkealaakso Heikki
Lallo Rauni
x Kaija Merja
x Pennanen Mari
(klo 13.45 saakka)
Paananen Jaana
Reko Timo
Kallio Sointu
Poikonen Pia
Itäniemi Elina
Väre Taina

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

54. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
55. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
56. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
57. Paikallisen kehittämisen ohjelman toimenpide-ehdotukset
Jaostojen puheenjohtajat ja kehittämisjohtaja selostavat ohjelmatyön tämänhetkistä vaihetta
(LIITE 1, kyläjaoston toimenpide-esitykset).
Keskustellaan alustavasti hallituksen jaostotyötä laajempia asiakokonaisuuksia koskevista toimenpide-esityksistä ohjelmaan (LIITE 2). Aiemmin sovitun mukaisesti Suomen Kylät ry:n hallitus voi sisällyttää Paikallisen kehittämisen ohjelmaan enintään viisi toimenpide-ehdotusta.
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Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi.
Keskustellaan Suomen Kylät ry:n hallituksen esityksistä Paikallisen kehittämisen ohjelmaan.
Päätös:
Esiteltiin kylä-, Leader-, kortteli- ja kv-jaostojen toimenpide-esitysten nykyinen vaihe.
Käsiteltiin kaksi ehdotusta Suomen Kylät ry:n hallituksen omiksi toimenpide-esityksiksi
ja hyväksyttiin ne ohjelman osaksi. Selvitetään vielä mahdollisia hallituksen lisätoimenpideesityksiä koskien mm. neljännen sektorin toiminnan huomioon ottamista Paikallisen kehittämisen ohjelmassa.
58. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n tilannekatsaus
Puheenjohtaja ja Marko Mäki-Hakola selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset ja tähänastiset toimet tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtaja selostus: Yhtiön puhelinneuvonnan, ukrainalaisten Suomeen
lennättämisen ja osin myös MMM:n hankkeen kautta yhtiölle tullee voitollinen tilinpäätös
ensimmäisenä toimintavuonna. Alkamassa on myös ns. marjahanke, jolla pyritään turvaamaan
kotimaisen marjasadon keruuta. Yhtiön hallituksessa on Suomen Kylät ry:n edustajana Petri
Rinne. Strategiaryhmän jäseneksi kyläpuolelta on nimetty Heikki Korkealaakso.
Yhtiön tavoitteita ovat mm. ulkomaisen työvoiman saannin turvaaminen myös jatkossa sekä
kotimaisen työvoiman saannin kannustinloukkujen purkamiseen vaikuttaminen.
59. Suomen Kylät ry:n uudet hankehakemukset
Suomen Kylät ry on valmistellut toukokuun 2020 aikana kaikkiaan kuusi hankehakemusta eri
rahoitushakuihin niiden määräaikoihin mennessä. Hakemukset on jätetty seuraaville rahoittajille:
- Kyläturvallisuus: Palosuojelurahasto (PSR) + Jenny ja Antti Wihurin rahasto + Jane ja Aatos
Erkon säätiö
- Maahanmuuttajien integraatio: STEAn ylimääräinen koronahaku
- Toimintakyvyn kohentaminen: STM:n ESR-haku, päähakijana HUMAK
- Nuorten työllistäminen: STEAn Paikka auki -ohjelman haku.
Lisäksi tiiviit selostukset meneillään olevista Suomen Kylät ry:n hankkeista.
Vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimenpiteet.
Päätös:
Vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja selostivat valmisteltua Kyläturvallisuus 2025 -hanketta,
johon haetaan osarahoitusta kaikkiaan neljältä eri rahoittajalta. Mainittujen kolmen tahon lisäksi
osarahoitusta tullaan hakemaan myös Keskitien säätiöltä kesäkuussa 2020.
Luotiin lyhyt katsaus myös kolmeen muuhun eri rahoittajille jätettyyn hankehakemukseen.
Kevään 2020 aikana avautuneita poikkeuksellisen monia rahoitushakuja on pyritty korona-aikana
hyödyntämään osallistumalla hankerahoituskilpailuun useilla hankehakemuksilla, mikä osaltaan
on kompensoinut työntekijöiden työtilannetta niissä hankkeissa, joissa suunniteltua ryhmätoimintaa ei ole ollut kevään aikana mahdollista järjestää. STEAn ylimääräisen koronahaun rahoitushakemuksesta koskien maahanmuuttajahankkeen laajentamista on jo saatu rahoituspäätös, joka oli
kielteinen. STM:n ESR- sekä STEAn Paikka auki -hakemukset ovat rahoittajien käsittelyssä.
Hyväksyttiin hankehakemusten jättäminen rahoittajille sekä valtuutettiin Suomen Kylät ry osoitta-
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maan kyläturvallisuuteen liittyvä hankehakemus myös Keskitien säätiölle.
- Mari Pennanen poistui kokouksesta klo 13.45.
60. Järjestön digiloikka: Kevätkokous, kylätoiminnan neukkaripäivä ja Leader-parlamentti
etänä
Kuullaan selostukset etäosallistumisella jo toteutetuista tapahtumista sekä 13.6.2020 toteutettavasta
Avoimet kylät verkossa -tapahtumasta.
Kuullaan selostus MSL:n ja Suomen Kylät ry:n yhteistyössä toteuttamasta, OKM:n rahoittamasta
Digiosaaja-hankkeesta.
Viestintäsuunnittelija, järjestösihteeri ja kehittämisjohtaja selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi. Käydään keskustelua järjestön digiloikasta sekä etänä järjestettyjen
tapahtumien kokemuksista.
Päätös:
Merkittiin viestintäsuunnittelijan ja järjestösihteerin selostukset tiedoksi mm. Avoimet Kylät
-tapahtuman ennakkoviestinnästä ja toteutuksesta karttaan merkittyine tapahtumamerkintöineen.
Kehittämisjohtaja selosti MSL:n ”Digiä sulle, mulle ja meille” -hankkeen käynnistymistä, rahoittajana OKM. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden kanssa, digihankkeen ohjausryhmässä on laajahko Suomen Kylät ry:n edustus.
61. Tulevaisuustyöryhmän 1. kokouksen anti
Suomen Kylät ry:n hallitus päätti asettaa tulevaisuustyöryhmän valmistelemaan vuoden 2021
vaihteen nivelkohtaa.
Esitys:
Kuullaan puheenjohtajan ja työryhmän jäsenten selostukset tulevaisuustyöryhmän kokouksesta
(LIITE 3.).
Päätös:
Puheenjohtaja selosti tulevaisuustyöryhmän 1. kokouksen antia: Käynnistetään Suomen Kylät ry:n
uuden puheenjohtajan haku ajoissa vuoden 2021 syyskokouksen valintaa varten. Anssi Ketonen
on laatimassa tästä wanted-tyyppisen ilmoituksen. Suomen Kylät ry:lle valitaan toiminnanjohtaja,
jolle voidaan siirtää nykyisen puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan hoitamia töitä puheenjohtaja
Petri Rinteen siirtyessä pois tehtävästä puheenjohtajan maksimikausien täytyttyä ja kehittämisjohtajan jäädessä samanaikaisesti vuodenvaihteessa 2021/2022 vuosilomille ennen eläköitymistään.
Toiminnanjohtajan paikka julistetaan avoimeksi siten, että hakuaika päättyy 31.8.2021. Tiedonsiirron varmistamiseksi toiminnanjohtajan olisi hyvä saada mahdollisuus työskennellä tehtävänsä jättävien henkilöiden kanssa jonkin aikaa yhdessä.
Päätettiin toimia tulevaisuustyöryhmän esittämällä tavalla.
Käytiin lyhyt keskustelu myös kylätoimijoiden ja Leader-ryhmien tasapainosta vuoden 2021 syyskokouksen puheenjohtajavalinnassa sekä siitä, miten turvataan Suomen Kylät ry:n laajan hanketoiminnan jatkuminen murrosvaiheen jälkeen.
62. Vuoden Kylän ja kunniamaininnan saavien kylien valinta
Valintaraati on kokoontunut 2.6.2020 käsittelemään Vuoden Kylä 2020 -hakemuksia. Oheisena
yhteenvetotaulukko (LIITE 4.) hakemuksista. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan Vuoden Kylä 2020 sekä kunniamaininnan
saavat kylät.

4

Päätös:
Puheenjohtaja kertoi, että valintaraadin esitys Vuoden Kyläksi 2020 on xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
.
Kunniamaininnan saajiksi valintaraati esittää xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekä
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hyväksyttiin valintaraadin esitykset.
63. Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseututoimijan valinnat sekä Vuoden Maaseutukasvon nimeäminen
Valintaraati on niin ikään kokoontunut 2.6.2020 käsittelemään ehdotuksia Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi ja Vuoden Maaseututoimijaksi (LIITE 5.) sekä Vuoden Maaseutukasvoksi. Puheenjohtaja selostaa.
Maaseutuparlamentti on siirretty pidettäväksi vuodelle 2020, joten kohdissa 62. ja 63. päätettä
vät palkitsemiset on suunniteltu toteutettavaksi syyskauden 2020 kylätoiminnan neuvottelupäivien iltajuhlan yhteydessä; tilaisuus suoravideoidaan.
Esitys:
Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan vuoden 2020 Kylätoiminnan tiennäyttäjät,
Vuoden Maaseututoimija sekä nimetään Vuoden Maaseutukasvo.
Päätös:
Puheenjohtaja kertoi, että valintaraati esittää Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi xxxxxxxxxxxxxxx,
Vuoden Maaseututoimijaksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ja Vuoden Maaseutukasvoksi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hyväksyttiin valintaraadin esitykset.
Pidetään kaikki valinnat ei-julkisina 9.12.2020 saakka, jolloin Vuoden Kylä, kunniamaininnan saavat kylät sekä em. tunnustuksen saavat henkilöt julkistetaan ja palkitaan Kylätoiminnan
koulutus- ja neuvottelupäivien iltajuhlassa.
64. Kylätoiminnan valtionapuneuvottelut MMM:n kanssa
Puheenjohtaja ja muut läsnä olleet selostavat.
Keskustellaan kylätalojen lukumäärän ottamisesta mukaan yhdeksi kylätoiminnan määrällisistä
valtionapuindikaattoreista.
Esitys:
Kuullaan selostukset. Käydään tiivis keskustelu kylätoiminnan valtionapuindikaattoreista.
Päätös:
Kuultiin talouspäällikön selostus. Kylätoiminnan valtionapuindikaattoreihin pyritään jatkossa ottamaan mukaan viestinnällinen tavoite. Myös kylätalojen lukumäärä on tärkeä saada kylätoiminnan
indikaattoriksi. Päällekkäisyyksien välttämiseksi on tarkoin mietittävä, miten rajataan kylätalot
muiden järjestöjen taloista. Käytiin asiasta keskustelua ja päätettiin, että kylätaloja ryhdytään laskemaan indikaattoritietona. Koska eri variaatioita on runsaasti, kyläjaosto valmistelee laskentaan
mahdollisimman selkeän ohjeen.
65. Eduskunnan kylätoimintaverkoston tilannekatsaus
Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous pidettiin etänä 20.5.2020.
Puheenjohtaja ja eduskunnan kylätoimintaverkoston sihteeri, vpj. Esa Aunola selostavat suunniteltuja toimenpiteitä, mm. kansanedustajien kirjallista kysymystä opetus- ja kulttuuriministerille.
Esitys:
Merkitään selostukset ja suunnitellut toimenpiteet tiedoksi.
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja vpj. Esa Aunolan selostukset. Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja Suomen Kylät ry järjestävät 16.9.2020 webinaarin monipaikkaisuudesta. Paraikaa on
kansanedustajien allekirjoitettavana kirjallinen kysymys kouluverkon kattavuudesta jätettäväksi
opetusministerin vastattavaksi.
66. Viestintäasiat
Viestintäsuunnittelija selostaa viimeaikaisia viestintätoimia, mm. kyläasiamiesten säännöllisiä yhteisiä viestintäkatsauksia.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Etänä toteutetusta viestintäkatsauksesta kyläasiamiehille on saatu hyviä kokemuksia. Tällä hetkellä
ko. kyläasiamieslista on ehkä liian laaja, joukossa on muitakin kuin kyläasiamiehiä. Todettiin, että
jatkossa voisi olla kaksi erillistä listaa, toinen maakunnallisille kyläasiamiehille ja toinen kylätoimijoille laajemmin.
67. Talousasiat
Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 6A-E.).
Esitys:
Merkitään taloustilanne tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta.
Päädyttiin siihen, että odotetaan budjettiriiheen saakka, ennen kuin tehdään mahdollisia päätöksiä
tämän vuoden kylätoiminnan valtionavun lisäresursoinnista viestintään.
68. Järjestöjen yhteinen vetomus seuraintalojen taloustilanteesta OKM:lle
Myös eduskunnan kylätoimintaverkosto on esittänyt vetoomuksen asiasta.
Puheenjohtaja selostaa (LIITTEET 7A ja 7B.).
Kuullaan myös mahdollisista Soste ry:n toimenpiteistä järjestöjen koronatukeen liittyen.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus järjestöjen yhteisestä vetoomuksesta sekä palaverista valtiosihteeri Tuomo Puumalan kanssa koskien seuraintalojen taloustilannetta koronakriisin johdosta. Nämä toimenpiteet tuottivat tulosta, sillä hallituksen lisätalousarviossa osoitetaan
kolme miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Pidettiin tärkeänä, että avustus jakautuu myös kylätaloille ja että asiasta viestitetään kyläyhdistyksille.
69. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne
Kuullaan puheenjohtajan, Leader-asiamiehen ja Tauno Linkorannan selostukset ajankohtaisesta
CAP-valmistelusta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua em. selostusten pohjalta.
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Päätös:
Puheenjohtaja selosti EU:n budjetin eli monivuotisen rahoituskehyksen tilannetta. EU:n komissio
on tehnyt uuden budjettiehdotuksen (1 100 miljardia euroa), joka mahdollistaisi joidenkin CAPrahoitusleikkausten osittaisen peruutuksen. Budjettisopua toivotaan Saksan siirtyessä EUpuheenjohtajaksi heinäkuun huippukokouksesta. Suomen CAP-valmistelussa Leader-ryhmiä
huojensi Leader-asiantuntijaryhmässä kesäkuun alussa esitetty tieto, että myös ryhmien yritystukivalikoima säilyy laajana eikä tukimuotojen eriyttäminen ELY-keskusten kanssa ole uhka.
70. Suomen Kylät ry:n laatimat lausunnot
- Kansalaisareenan lausunto TEMille rakennerahastoista ja Suomen Kylät ry:n sisällyttämä lisäys lausuntoon (LIITE 8.).
- Suomen Kylät ry:n erillisenä lähetetty lausunto VM:lle/Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmälle koronakriisin vaikutuksista järjestöille (LIITE 9.)
- Suomen Kylät ry:n ja eduskunnan kylätoimintaverkoston yhteinen lausunto Eskolan kokeilukoulusta Kannuksen kaupungille (LIITE 10.).
Merkittiin annetut lausunnot tiedoksi.
71. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.
- Seurantalo-kylätalo -termistöproblematiikka ja Kotiseutuliitto
- Kylätalojen ja muiden yhteisöllisten tilojen laskentatehtävä maakuntiin
- Jaostojen yhteisten tilaisuuksien lisääminen.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Kuultiin kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus. Kylätalo-termin saaminen sanana mukaan
mm. seuraintalojen korjausmäärärahoista päätettäessä on tärkeä asia. Toivotaan myös jaostojen
välisen vuorovaikutuksen lisäämistä, mikä voi helpottua yhteisten webinaarien avulla.
72. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies ja jaoston jäsenet selostavat.
- Leader-yritystuet, neuvottelut MMM:n kanssa
- Leader-asiamiespalvelun palautekysely
- Painopisteiden jatkovalmistelu Suomen Kylien uuteen ohjelmaan.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Kuultiin Leader-jaoston pj. Eliisa Vesisenahon selostus. Tulevan ohjelmakauden valmisteluun liittyen Leader-jaostossa on laadittu yhteisiä kannanottoja. Leader-asiamiehen rahoitus saataneen varmistettua vuosiksi 2021 – 2023.
73. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa.
monipaikkaisuus: miten kehittää paikkakuntien yhteisprojekteja sekä jakamista/vaihtoa?
korona ja paikallinen mobilisoituminen: yhteinen ulostulo.
Esitys:
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Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Petri Rinne selosti mm. monipaikkaisuus -teemaa sekä koronakriisin aikaisia hyviä käytäntöjä.
Korttelijaoston jäsen Pauliina Seppälä on saanut tässä yhteydessä toiminnastaan julkista kiitosta.
74. KV-jaoston ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja Petri Rinne selostaa:
- ELARD-paperi EU:n maaseutualueiden roolista kriisistä toipumisessa (LIITE 11.)
- Smart Rural 21 -hankkeen kuulumiset (https://www.smartrural21.eu/)
- Komission Leader Africa -aloitteen eteneminen.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Petri Rinne selosti em. aiheita:
- ELARD-paperi EU:n maaseutualueiden roolista kriisistä toipumisessa käännetty suomeksi ja
jaettu mm. eduskunnan kylätoimintaverkoston kautta (LIITE 11.)
- Smart Rural 21 -hankkeen EU-tason älykkäiksi pilottikyliksi saatiin 800 hakemusta, Suomesta
8 (https://www.smartrural21.eu/). Älykäs kylä -konseptin valmistelu jatkuu hankkeen kautta
EU-tasolla, Suomen Kylät ry on konsortiossa kumppanina. Kansallisesti valmistelu jatkuu
MMM:n johdolla osana Suomen CAP-strategiaa.
- EU-komission Leader Africa -aloite etenee Suomessa, Itävallassa, Saksassa ja Ranskassa. Suomen ehdotus koskee Tansaniaa (rahoituspäätös UM:ltä luvassa vuoden lopulla) ja Itävallan ehdotus Mosambikia. EU:n edustusto Senegalissa on kutsumassa EU:n ja Afrikan bottom-up
-kehittämisen asiantuntijat yhteiseen konferenssiin, kun matkustusrajoitukset hellittävät.
75. Jäsenyysasiat
Esitys:
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista.
Päätös:
Ei hakemuksia.
76. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Kymenlaakson Kylät ry hakee Jarmo Tähtiselle kultaista ansiomerkkiä (LIITE 12.).
Esitys:
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista.
Päätös:
Myönnettiin Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki Jarmo Tähtiselle.
77. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
Toteutuneet:
- Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous 8.4.2020 (Rinne, Ketonen)
- Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja
valmiudet -ryhmän kokous 14.4.2020 (Rinne)
- MANEn sihteeristön kokous 21.4.2020 (Perheentupa, Walls)
- Korttelijaoston kokous 23.4.2020 (Mäenpää, Rinne)
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Suomen Kylät ry:n ja MMM:n valtionapuneuvottelu 21.4.2020 (Rinne, Perheentupa, Rokka)
Suomen Kylät ry:n kevätkokous 27.4.2020, Teams
SM:n sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmän kokous 12.5.2020 (Perheentupa)
Kylätoiminnan neukkari-etäpäivä 13.5.2020 (Ketonen, Liitelä)
Eduskunnan kylätoimintaverkoston etäkokous 20.5.2020 (Hänninen, Aunola)
MANEn sihteeristön kokous 26.5.2020 (Rinne, Walls, Perheentupa)
SM:n sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmän kokous 27.5.2020 (Perheentupa)
Tulevaisuustyöryhmän 1. kokous 27.5.2020
Maaseutuverkoston Älykkäät maaseudut -webinaari 29.4.2020
Vuoden kylä- ym. valintaraadin kokous 2.6.2020
MSL:n Digihankkeen ohjausryhmän kokous 4.6.2020 (Perheentupa, Sainio, Nenonen)

Tulevat:
- Sosten STEA-seminaari 10.6.2020
- Avoimet Kylät verkossa -päivä + netti-tv-lähetys 13.6.2020
- MANEn sihteeristön kokous 18.8.2020
- Tulevaisuustyöryhmän kokous 25.8.2020 (Teams)
- Kyläjaoston kokous 28.8.2020 (Teams)
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.9.2020
- Soste ry:n järjestämä Järjestöjen syysseminaari 9.9.2020
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston webinaari monipaikkaisuudesta 16.9.2020
- Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2020, Hki
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 9.-10.12.2020, Tampere
- Iltajuhla Vuoden Kylän sekä muiden tunnustusten saajien palkitsemiseksi 9.12.2020
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti syksyllä 2021, Kurikka
78. Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Ei ilmoitusasioita.
79. Muut esille tulevat asiat
- Ei muita asioita.
80. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous
Vuoden 2020 hallituksen neljäs kokous pidetään ti 15.9.2020 klo 12.00, viides kokous ti 3.11.2020
klo 12.00 ja kuudes kokous ti 15.12.2020 klo 12.00.
Suomen Kylät ry:n syyskokous on sovittu pidettäväksi to 26.11.2020 klo 13.00.
Esitys:
Menetellään aiemmin sovitusti.
Päätös:
Menetellään sovitusti, mutta pidetään mahdollisesti erillinen hallituksen kokous syksyllä 2020
Paikallisen kehittämisen ohjelman viimeistelemiseksi syyskokouksen käsittelyä varten.
81. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

