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1. TOIMINNAN LUONNE
Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme
noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä. Paikallinen kehittäminen kokoaa paikallisia voimavaroja ja sosiaalista
pääomaa toimimaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puolesta. Haasteena on toimintaympäristön monimuotoisuus ja laajuus suhteessa toiminnan voimavaroihin. Kylätoiminnalla
ei ole vielä riittäviä taloudellisia resursseja hoitaa valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla paikallistoimijoiden tuki-, koulutus- ja muita palvelutehtäviä. Tavoitteena on valtionavun nostaminen 2,0 miljoonaan euroon vuodessa, mikä mahdollistaisi kokoaikaisten maakunnallisten kyläasiamiesten palkkauksen sekä keskusjärjestön palvelu- ja eduntekemistehtävien riittävän resurssin. Resursseihin liittyvä haaste on toiminnan laadun ja laajuuden suuri
alueellinen vaihtelu. Tähän olemme pyrkineet vastaamaan kylätoiminnan laatutyöllä sekä
suunnittelemalla kehityskeskusteluprosessin maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa, joka
toteutetaan ensi kerran keväällä 2021.
Suomi on kylätoiminnan ja paikallisen kehittämisen uranuurtaja Euroopan tasolla. Toiminta
pohjautuu Suomen maaseutupoliittiseen järjestelmään, jonka osana Suomen Kylät ry, Leader-ryhmät, maakunnalliset kyläyhdistykset ja yksittäiset kyläyhdistykset ovat. Suomen Kylät ry:lle on muodostunut pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tuloksena toimivat kansainväliset yhteydet eri maiden maaseutujärjestöihin ja kylätoimintaverkostoihin.
Vuonna 2020 toimintaa leimasi koronapandemia ja siihen sopeutuminen. Avoimet Kylät tapahtuma 13.6.2020 järjestettiin ensi kerran digitaalisena verkossa noin 600 osallistujakylän tuottamien sisältöjen avulla. Etätyö-, etäkokous- ja muissa digitaidoissa otettiin pitkiä
loikkia ja järjestettiin suoria koulutuksia kylille mm. kylätalojen koronatukien hakemisesta.
Naapuriapuringit kuten korttelitoimijoiden Koronapu olivat nopeita reagointeja kylien yhteisöllisyyden, puolenpidon ja riskiryhmäläisten hyväksi. Reaktiona kausityövoimapulaan maaseudulla ja maatiloilla Suomen Kylät ry perusti yhdessä MTK:n ja ProAgrian kanssa Töitä
Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n, joka tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston kanssa pystyi
tuomaan tuhansia kriittisen tärkeitä kausityöläisiä maatiloille rajojen kiinniolosta huolimatta
tautiturvallisesti. Vuoden aikana järjestettiin monia etätyötä, monipaikkaisuutta ja citymaalaisuutta käsitelleitä webinaareja, jotka auttoivat päättäjiä ymmärtämään käynnissä olevia
nopeita muutoksia ja reagoimaan niihin politiikkatoimin. Maaseudun uuden momentumin
hyödyntämiseen saatiin vuoden 2020 lopulla 300 000,00 euron korotus kylätoiminnan valtionapuun eduskunnan taholta budjetin pienkorjauksista vuodelle 2021. Suomen Kylät ry:n
hanketoiminta oli laajaa ja ulottui useisiin maakuntiin, täydentyen mm. valtakunnallisella
kyläturvallisuushankkeella. Suomen Kylät ry:n hallitukselle valmistelevaa työtä tekevien neljän jaoston (kylä-, Leader-, kortteli- ja kv-jaostot) työ terävöityi; jaostojen valmistelusta
vuoden lopulla valmistui ja hyväksyttiin myös uusi valtakunnallinen Paikallisesti paremmaksi
- Paikallisen kehittämisen ohjelma 2021–2024, joka ojennettiin myös maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.
Kylätoiminnan valtionapu nousi eduskunnan myötävaikutuksella vuonna 2021 ennätystasolle
1,4 miljoonaan euroon. Suomen Kylät ry:n hankekanta pysyi vahvana; vuoden 2020 aikana
keskusjärjestö toteutti kaikkiaan 5 eri hanketta sekä lisäksi Leader-asiamies-ostopalvelutoimintaa. Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaan 13.6.2020 osallistui noin 600 kylää ja toista
tuhatta kylä/lähikauppaa yhteistyössä Päivittäistavarakauppayhdistys ry:n kanssa. Yhteistyötä tehtiin useiden muidenkin järjestöjen kuten MTK:n, ProAgrian, MSL:n, Soste ry:n ja
Kansalaisareenan kanssa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että Suomen Kylät ry:stä on
tullut varsin haluttu yhteistyökumppani eri alojen toimijoiden, mm. alkutuotanto- ja sosiaalialan järjestöjen keskuudessa.
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Suomen Kylät ry toimi myös kansainvälisellä tasolla monipuolisesti. E40-konsortion tarjous
EU-komission Älykäs maaseutu -aloitteen kilpailutuksessa tuli hyväksytyksi, mikä toi Suomen
Kylät ry:lle keskeisen kumppaniroolin kansainvälisen Smart Rural 21 -hankkeen toteutuksessa. Ensimmäisen viiden pilottikylän joukkoon valittiin Suomen älykkäin kylä -kilpailun finalisti Raudanmaa Pirkanmaalta. Suomen Kylät ry oli alustuksillaan mukana myös Euroopan
alueiden ja kaupunkien viikon työpajassa ”Global Crisis – Local Responses” ja jatkoi tarmokasta työtään Euroopan kylätoimintaliikkeiden kattojärjestön ERCAn uudistamiseksi. Suomen
Leader-ryhmät ottivat aktiivisesti osaa EU-tason kattojärjestönsä ELARDin vaikuttamiskyselyihin ja vuoden 2021 eurooppalaista maaseutuparlamenttia valmisteltiin Puolaan.
Suomen Kylät ry:n toiminta on kattanut kertomusvuonna mm. seuraavia osa-alueita:
1. paikallisen kehittämisen valtakunnallisen yhteistyöjärjestön uudistaminen
2. valtakunnallisen Paikallisesti paremmaksi - Paikallisen kehittämisen ohjelman
2021–24 laadinta
3. Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n perustaminen yhdessä MTK:n ja ProAgrian
kanssa
4. kylä-, Leader- ja muun paikallistoiminnan eduntekeminen mm. Maaseutupolitiikan
neuvoston, eduskunnan kylätoimintaverkoston, CAP-strategiaryhmän ja –valmisteluryhmien sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta
5. ohjelmapoliittisten välineiden hyödyntäminen ja oman valtakunnallisen kehittämisohjelman toteuttaminen maakunnallisten kyläyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden
kanssa
6. taloudellisten voimavarojen hankkiminen (mm. valtionapu, hanketoiminta, työllistämistoiminta, oma varainhankinta) ja tietotaidon välittäminen (mm. koulutus, neuvonta ja muu tukitoiminta) maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien
kautta paikallistason toimijoille
7. sosiaalipoliittisten, työllisyys-, verkosto- sekä muiden kehittämishankkeiden toteuttaminen
8. julkaisutoiminta ja mielipidevaikuttaminen
9. kylien ja Leader-ryhmien koulutus-, neuvonta- ja tukitehtävät
10. juristipalvelut
11. kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston työ ja sen vahvistaminen
12. ruotsinkielinen toiminta yhteistyössä SLC/Svenskfinlands Byar’in kanssa.

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
2.1 Hallitus ja henkilöstö
Suomen Kylät ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kymmenen varsinaista ja kymmenen
varajäsentä (Liite 1). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2020 Joutsenten reitti
ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne, 1. varapuheenjohtajana maakuntajohtaja Asko Peltola
Etelä-Pohjanmaan liitosta ja 2. varapuheenjohtajana kyläasiamies, toiminnanjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:stä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa: 3.3.,
7.4, 9.6, 14.9, 3.11. ja 15.12.2020.
Hallituksen työn tukena ovat toimineet yhdistyksen henkilöstön lisäksi jaostot ja työryhmät.
Näitä ovat kyläjaosto, Leader-jaosto, korttelijaosto ja kansainvälisten asioiden jaosto, jotka
ovat kokoontuneet säännöllisesti. Osana tätä verkostoa ovat toimineet maakunnalliset ja
seudulliset kyläasiamiehet, Leader-ryhmät, eri hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmät, Svenskfinlands Byar sekä eduskunnan kylätoimintaverkosto, jonka puheenjohtajana on toiminut
kansanedustaja Katja Hänninen.
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Suomen Kylät ry:n henkilöstön määrä on pysynyt vuoden 2020 aikana vahvana johtuen useasta kehittämishankkeesta. Suomen Kylät ry:n palveluksessa oli vuoden 2020 aikana yhteensä
13 henkilöä, lisäksi kv-asioissa osa-aikaisesti Kim Smedslund sekä Svenskfinlands Byar’in puolella kaksi henkilöä. Valtionavulla keskusjärjestössä työskenteli neljä henkilöä: kehittämisjohtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö ja järjestösihteeri. Henkilöstön ylimpänä esimiehenä on toiminut Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.

Taulukko 1: Suomen Kylät ry:n toimihenkilöt vuonna 2020
Toimihenkilön nimi
Kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa

Työsuhde
1.2.2000 -

Toimipaikka
Karjalohja/Perniö

Talouspäällikkö Tuomas Rokka

14.4.2014 -

Perniö

Järjestösihteeri Marianne Liitelä

1.11.2012 -

Perniö

Viestintäpäällikkö Anssi Ketonen

3.3.2020 -

Perniö

Leader-asiamies Heli Walls

20.3.2013 -

Uusikaupunki

Projektipäällikkö Juhani Nenonen

1.9.2012 -

Helsinki

Työvalmentaja Jari Kurjonen

1.5.2017 -

Lahti

Työvalmentaja Ulla Kommonen

11.3.2020 -

Vihti

Projektipäällikkö Kimmo Sainio

1.1.2018 – 31.12.2020

Turku

Projektityöntekijä Pekka Anttila

1.1.2018 -

Turku

Projektipäällikkö Tuomas Männistö

25.2.2019 – 30.10.2020

Lapua

Projektipäällikkö Manar Ameli

1.11.2020 -

Lapua

Projektityöntekijä Maarit Tiittanen

2.7.2018 -

Huittinen

Projektipäällikkö Kim Smedslund

1.9.2020 -

Helsinki

Lakimies Tommi Siro, juridinen neuvonta

Ostopalvelu

Turku

Ruotsinkielinen palvelu SLF / Svenskfinlands Byar
Ann-Sofie Backgren ja Kenneth Sundman

Kylä-, Leader- ja kvasiat

Vaasa
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2.2 Yleiskokoukset
Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidettiin 27.4.2020 Suomen Kylien toimistolla Perniössä/etäkokouksena. Kevätkokouksen avannut Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne piti ajankohtaiskatsauksen paikallisesta kehittämisestä poikkeusoloissa.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Ruohola (SataKylät ry), sihteeriksi Marianne Liitelä (Suomen Kylät ry) ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Esa Aunola
(Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry) ja Pirjo Tulikukka (Helka ry). Kokousedustajien valtakirjoja
esitettiin 33 kpl ja osallistujia oli yhteensä 53 (kaikki osallistuivat etäyhteydellä). Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019 sekä päätettiin pitää jäsenmaksut vuonna 2021
vuoden 2020 tasolla.
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidettiin 26.11.2020 Suomen Kylien toimistolla Perniössä/etäkokouksena. Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Koivumäki
(Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry), sihteeriksi Marianne Liitelä (Suomen Kylät
ry) ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sami Tantarimäki (Varsinais-Suomen Kylät ry) ja Maarit Teuri (Ykkösakseli ry). Kokousedustajien valtakirjoja esitettiin kaikkiaan 38
kpl ja osallistujia oli yhteensä 50 (kaikki osallistuivat etäyhteydellä). Syyskokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnat, käsiteltiin muut yhdistyksen sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä hyväksyttiin
valtakunnallinen Paikallisuudella paremmaksi - Paikallisen kehittämisen ohjelma vuosille
2021–2024.
Uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 Esa
Aunola (Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry), varajäsenenä Heikki Korkealaakso (Eteläpohjalaiset
Kylät ry), Markku Väisänen (Kainuun Nuotta ry), varajäsenenä Rauni Lallo (Etelä-Karjalan
Kylät ry), Anne Vänttinen (Rajupusu Leader ry), varajäsenenä Elina Itäniemi (Pirityiset ry),
Pentti Malinen (Kainuun liitto), varajäsenenä Sointu Kallio (Eläkeliitto), Marko Mäki-Hakola
(MTK), varajäsenenä Timo Reko (Maaseudun Sivistysliitto).
Tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin KHT Vesa Peltola ja varatilintarkastajaksi KHT Jouni
Vanhala sekä toiminnantarkastajaksi pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastajaksi Antti Huhtamäki.

3. YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Vuonna 2020 on kohdassa 1. mainittujen erillistoimenpiteiden lisäksi uudistettu Suomen Kylät ry:n ja koko järjestön toimintaa sekä lisätty toiminnan tunnettuutta. Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen aihealueita ovat olleet mm. etätyö, monipaikkaisuus ja maallemuutto, valmisteltava CAP-uudistus, kylien turvallisuus, kylien ja paikallisten yritysten koronatuet,
maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen kouluverkon turvaaminen ja
kehittäminen sekä nuorten ja lapsiperheiden asemasta käytävä keskustelu. Teemoja on käsitelty kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä, Leader-parlamenteissa ja eri neuvottelutapaamisissa, webinaareissa, koulutuksissa, puheenjohtajan maakuntakierroksilla sekä
valtakunnallisessa paikalliskehittäjien juhlagaalassa 9.12.2020 Perniössä/ etänä.
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Tavoitteidensa toteuttamiseksi Suomen Kylät ry on pitkin matkaa osallistunut valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja toimenpideohjelman toteutukseen ja 6. maaseutupoliittisen kokonaisohjelman esitysten eteenpäin viemiseen omalta osaltaan. Suomen Kylät ry
on toiminut aktiivisesti eduskunnan ja sen eri valiokuntien (valtionapuasioissa mm. valtiovarainvaliokunta ja sen maatalousjaosto sekä maa- ja metsätalousvaliokunta), eduskuntaryhmien, eduskunnan kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan kylätoiminnan valtionavun tason varmistamiseksi ja kohottamiseksi vuodelle 2021. Suomen Kylät ry on laatinut lukuisia kannanottoja ja pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin
uusiin lakiesityksiin sekä laki- ja asetusmuutoksiin. Lisäksi Suomen Kylät on osallistunut sisäministeriön vetämän sisäisen turvallisuuden yhteistyötyöryhmän työhön sekä Fingon puitteissa kestävän kehityksen kansallisen ohjelman arviointityöhön.
Suomen Kylät ry on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen ja järjestön puheenjohtaja
ja Leader-asiamies toimivat neuvoston apulaispääsihteereinä. Suomen Kylät ry:n luottamusja toimihenkilöt ovat osallistuneet Maaseutupolitiikan neuvoston työhön toimimalla sen sihteeristössä sekä eri teemaverkostoissa, erityisesti Kansalaistoiminta ja hyvinvointi- eli KAHVEE-verkostossa. Vuoden aikana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta linjaavassa CAP-strategiaryhmässä sekä CAP-maaseutu- ja –hallintomallityöryhmissä, Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Lisäksi Suomen Kylät ry oli edustettuna mm. Seurantaloasiain neuvottelukunnassa, valtioneuvoston asettamassa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnassa (KANE) sekä Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa. Kylätoiminta on osa
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on edustus sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) jäsen ja sillä on edustaja myös sen valtuustossa.
Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Suomen Kylät ry on mm. Euroopan älykyläverkoston (Smart Village Network) perustajajäsenen. Aikaisemmin järjestö on toiminut aloitteentekijänä myös eurooppalaisen yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perustamisessa. Suomen Kylät ry on ollut aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön (HNSL) ja
Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa.

3.2 Kylätoiminnan valtionapu
Kylätoiminta sai ensimmäisen kerran valtionapua vuonna 2003 eduskunnan tekemällä päätöksellä. Kuluneen vuosikymmenen alussa valtionaputaso vakiintui noin 1.100.000 euron tasolle notkahtaakseen vuosina 2015–2017 lähes kolmasosaan aiemmasta tasosta. Tästä syystä
Suomen Kylät ry joutui hakemaan näinä vuosina merkittävän lisäyksen määrärahoihin eduskunnan päättämistä syksyn ns. budjetin pienkorjausrahoista, mikä edellytti järjestöltä paljon vaikuttamistyötä puolueiden, eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kautta.
Vuodesta 2018 alkaen maa- ja metsätalousministeriö ministeri Jari Lepän myötävaikutuksella
palautti kylätoiminnan valtionavun 1 100 000 euron tasolle, mikä on mahdollistanut jälleen
toiminnan kohtuullisen vakauden. Tämä taso ei edelleenkään riitä maakunnallisten kyläasiamiesten 100 % työajan kattamiseen; lisäksi tarvitaan hankerahoitusta. Maa- ja metsätalousministeriö esitti myös vuoden 2020 budjettiin kylätoiminnan valtionavuksi 1 100 000 euroa. Lisäksi eduskunta päätti budjetin pienkorjausten yhteydessä korottaa kylätoiminnan
valtionapua 100 000 eurolla, joten kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2020 oli 1 200 000 euroa. Suomen Kylät ry on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle ja eduskunnalle pitkän
ajan tavoitetasoksi 2 miljoonan euron valtionapua, jolla kyettäisiin täysipäiväistämään
maamme kaikkien maakuntien kyläasiamiehet sekä takaamaan keskusjärjestön palvelu- ja
eduntekemistehtävien riittävä resursointi.
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Sovittu valtionavun jakoperiaate Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten toimijoiden välillä
on jo pitkään ollut, että valtionavustuksen kasvaessa/vähentyessä 100 000 eurolla, maakunnallisten toimijoiden osuus rahoituksesta kasvaa/vähentyy yhdellä prosenttiyksiköllä. Maakuntien ja kylätoiminnan ruotsinkielisen toiminnan valtionavustuksen osuus perusrahasta eli
1 200 000 eurosta oli vuonna 2020 yhteensä 67,70 % ja Suomen Kylät ry:n osuus 32,30 %.
Eduskunnan myöntämä valtionavun lisäys 100 000 euroa jaettiin Suomen Kylät ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti siten, että siitä kohdistettiin 30 000 euroa Suomen Kylät ry:lle ja
70 000 euroa maakunnallisille toimijoille.
Suomen Kylät ry:n hallitus on linjannut valtionapukirjeessään maakunnallisille toimijoille
seuraavia valtionavun käyttötarkoituksia: maakunnallisen kyläasiamiehen palkkaus ja matkakustannusten korvaukset, kyläyhdistysten rekisteröitymisen ja kyläsuunnitelmien laadinnan edistäminen, maakunnallisen kyläohjelman laadinta/päivittäminen, kyläyhdistysten
neuvonta ja koulutus, viestintä ja lehtien julkaiseminen, omien kotisivujen tuottaminen,
yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa sekä kunnan ja kylien välisen neuvottelumekanismin
aikaansaaminen. Kylätoiminnan toteutuneet tunnusluvut vuodelta 2020 esitetään liitteessä
3.
Kylätoiminnan valtionavun käytön raportointiin ja tilityksiin on annettu koulutusta ja puhelinneuvontaa maakunnallisille kyläyhdistyksille ja niiden luottamushenkilöille, kyläasiamiehille ja talousasioista vastaaville, samoin kylätoiminnan neuvottelupäivien ja muiden tilaisuuksien yhteydessä.

3.3 Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelman 2014–2020
toteutus sekä uuden ohjelman valmistelu vuosille 2021–2024
Valtakunnallisessa Voimistuvat kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt -ohjelmassa 2014–2020, jota
toteutettiin viimeistä vuotta, painotettiin paikallistoiminnan strategista kehittämistä ja
konkreettisten toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Kylä- ja Leader-toiminnan ohella toimintamuotoina ohjelmassa olivat mukana kaupunginosatoiminta sekä lähidemokratia. Kyseessä oli järjestyksessään neljäs valtakunnallinen paikallistoiminnan ohjelma, joka sisälsi
kaikkiaan 53 toimenpide-ehdotusta. Eräs ohjelman keskeisimmistä linjauksista oli kaupunginosatoiminnan saaminen mukaan osaksi paikallisen kehittämisen kokonaisuutta. Vuosien
2018–2019 vaihteessa perustettu Suomen Kylät ry:n korttelijaosto oli merkittävä askel tämän
tavoitteen toteuttamiseksi.
Ohjelmaa toteutettaessa jouduttiin huomaamaan, että ohjelman laadinnan jälkeen tapahtui
paljon asioita, jotka eivät olleet ohjelman laadinnan aikaan ennakoitavissa, ja jotka vaikuttavat merkittävästi toimintaympäristöön ja toiminnan sisältöihin. Tällaisia asioita ovat olleet
mm. ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon sekä sote-uudistuksen eri käänteisiin liittyvät
haasteet, koronapandemian vaikutuksista puhumattakaan. Samoin hanketoiminnassa päästiin kokeilemaan uusia toimintamuotoja, mm. STEAn rahoituksella kylätoiminnan sosiaalipoliittisia hankkeita maaseutualueilla. Vastaavasti perinteisemmän maaseutupoliittisen hankerahoituksen määrä vähentyi kuluneella EU-ohjelmakaudella kylätoiminnalle tyypillisten yhteisöllisten hankkeiden osalta aiemmasta. Tämä on tehnyt hankehankerahoituksen hankinnasta aiempaa haasteellisempaa, mikä sekään ei ollut ohjelmaa laadittaessa vielä ennakoitavissa.
Vuoden 2020 aikana järjestössä laadittiin uusi Paikallisuudella paremmaksi - Paikallisen kehittämisen ohjelma vuosille 2021–2024. Aiempaa melko raskassoutuista ohjelmaprosessia ja
seitsenvuotista ohjelman kestoa päätettiin nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ketteröittää lyhentämällä ohjelman aikajännettä sekä muuttamalla ohjelmaa
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tiiviimmäksi ja strategisemmaksi. Uudessa ohjelmassa, joka astui voimaan vuoden 2021
alusta, toimenpide-ehdotusten määrä väheni noin puoleen aiemmasta eli 25:een. Myös ohjelman luettavuuden parantamiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Ohjelman valmisteluun
kytkeytyivät läheisesti Suomen Kylät ry:n kaikki neljä jaostoa sekä Suomen Kylät ry:n hallitus. Ohjelmaluonnosta käsiteltiin paikallistoimijoille järjestetyssä isohkossa keskustelutilaisuudessa 22.10.2020, jolloin kukin jaosto esitteli omaan vaikutuspiiriinsä kuuluvat toimenpide-esitykset. Tämän jälkeen ohjelma hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n syyskokouksessa
26.11.2020, jossa ohjelmaprosessin sihteerinä toiminut kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa esitteli ohjelman keskeisen sisällön. Ohjelman suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistaan taitettuna painotuotteena sekä ladattavana nettiversiona.

3.4 Palkintogaala ja Vuoden Kylä 2020
Vuosittain järjestettävä paikallistoimijoiden valtakunnallinen juhlaseminaari eli LOKAALI on
vuoden merkittävin tapahtuma kylä-, Leader- ja muille paikallistoimijoille. Juhlaseminaarissa nimetään ja palkitaan Vuoden Kylä ja kunnianmaininnan saavat kylät sekä Kylätoiminnan tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimija ja vuodesta 2012 lähtien nimetty maaseutua julkisuudessa hyvin edustanut Vuoden Maaseutukasvo. Vuonna 2017 Valtakunnallinen maaseutuparlamentti korvasi kyseisen vuoden LOKAALI-juhlaseminaarin, kuten oli tarkoitus myös
2020. Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1.–3.10.2020 jouduttiin kuitenkin perumaan koronarajoituksista johtuen.
Poikkeusoloissa Suomen Kylät ry järjesti etäyhteyksin striimatun Palkintogaalan 9.12.2020
Perniön entisen kunnantalon valtuustosalista, jonne rakennettiin usean kameran lähetysstudio. Gaalan juonsivat Suomen Kylien puheenjohtaja Petri Rinne ja ääninäyttelijä Karolina
Blom, musiikkiesityksistä vastasivat pianisti Ilmari Aitoaho ja Anssi Ketonen. Gaalaa seurasi
parhaimmillaan noin 110 ihmistä ja tallenne katsottiin noin 370 kertaa.
Vuoden Kylä 2020 -tunnustuksen sai Markkuun kylä Tyrnävältä Pohjois-Pohjanmaalta. Kunniamaininnat saivat Anttilanmäki Päijät-Hämeestä ja Vähikkälän kylä Kanta-Hämeestä. Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi nimettiin Raija Kari Veikkolasta Uudeltamaalta. Vuoden maaseututoimijaksi nimettiin kylä- ja Leader-toimintaan pitkäaikaisen kädenjälkensä jättänyt
Heikki Konsala Pirkanmaalta. Vuoden Maaseutukasvoksi nimettiin maaseudun lasten ja nuorten sivistyksellisiä oikeuksia järkähtämättömästi puolustanut opetustoimen ylitarkastaja
Kari Lehtola Itä-Suomen AVIsta.

3.5 Avoimet Kylät
Avoimet Kylät -päivän tarkoituksena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja esitellä kylien
monipuolista toimintaa. Avoimet Kylät -päivä on konsepti, joka on kehitetty ja toteutettu
ensimmäisen kerran Satakunnassa kesällä 2013. Vuodesta 2015 Avoimet Kylät -päivä on järjestetty valtakunnallisena tapahtumana aina kesäkuun toisena lauantaina.
Avoimet Kylät -päivä järjestettiin 13.6.2020 poikkeuksellisesti etänä verkossa. Päivän toteutuksessa kylät julkaisivat verkossa kylävideoita, kuvagallerioita, virtuaalisia näyttelyitä, esittelivät ulkoilureittejä ja retkeilykohteitaan ja paljon muuta. Avoimet Kylät -tapahtumassa
olivat mukana kaikki 19 maakuntaa. Kylien erilaisia verkkotapahtumia oli valtakunnallisesti
yhteensä lähes 600, joista 200 oli kylien ulkoilupaikkoja ja -reittejä. Ulkoilureittejä tehtiin
mm. yhteistyössä Citynomadi Oy:n kanssa ja Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma innosti yli
50 kylää luomaan Nomadi-mobiilisovellukseen kyläpolkuja ja ulkoilureittejä.
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Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastasivat kylien aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja
markkinoinnista vastasivat maakunnalliset kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa. Avoimet Kylät -tapahtumaan osallistui suuri määrä
tekijöitä: kaikkien 19 maakunnan kyläasiamiehet tai muut tapahtumasta vastaavat henkilöt
sekä jokaisen Avoimet Kylät -päivään osallistuneen kylän eri tapahtumia toteuttaneet toimijat. Monissa kylissä tapahtumia olivat toteuttamassa kyläyhdistysten lisäksi muutkin alueen
yhdistykset, harrastusryhmät ja toimijat; yhteistyö ja verkostot olivat laajoja. Kylät tekivät
kukin oman näköisensä tapahtuman.
Kaikkien osallistuvien kylien verkkotapahtumat koottiin yhteisille kotisivuille (www.avoimetkylat.fi) sekä GoogleMaps -karttapohjalle. Tapahtumasta tiedotettiin myös Facebook-sivuilla
(www.facebook.com/AvoimetKylatOppnaByar/) ja valtakunnallisin lehdistötiedottein. Maakunnille ja tapahtumiin osallistuville kylille tarjottiin tiedotepohjia, some-kuvia ja koulutuksia. Avoimet Kylät -tapahtuma teki jälleen yhteistyötä mm. tiedottamisessa Päivittäistavarakauppa ry:n vetämän Kyläkauppapäivän kanssa, joka järjestetään niin ikään kesäkuun toisena lauantaina. Kyläkauppapäivään osallistuneet kyläkaupat merkittiin Avoimet Kylät -karttapohjalle.
Tapahtuman jälkeen osallistuneille kylille laadittiin kysely, jolla mm. selvitettiin, ottivatko
kylät käyttöönsä uusia viestintäkanavia tai opettelivatko uusia ohjelmia, mitä niistä aikovat
hyödyntää jatkossa ja millaista koulutusta toivovat tulevaisuudessa. Samalla kysyttiin arviota
verkkotapahtumien kävijämääristä: Kyselyyn vastanneiden sekä maakuntien indikaattorivastausten perusteella arvioidaan verkkotapahtumissa olleen kaikkiaan 145 000 kävijää. Suomen
Kylät ry:n Avoimet Kylät -päivitys Facebookissa 13.6. tavoitti yli 9 800 henkilöä, ja se sai
jakoja 42 ollen Suomen Kylien vuoden 2020 katsotuin FB-julkaisu.

3.6 Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut jäsenkunnalle
Suomen Kylät ry on tarjonnut jäsenkunnalleen neuvontaa, koulutusta ja tiedonvälitystä kylätoiminnasta, Leader-työstä ja paikallistoiminnasta sekä esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Näitä palveluja on tuotettu pääosin valtionavulla, mutta merkittäviltä osin myös eri
kehittämishankkeiden kautta. Kanavia ovat olleet mm. Töitä kaikille -hanke, Me miehet hanke, Koti kylässä -hanke, Leader-asiamiestoiminta sekä ruotsinkielinen palvelu Finlandssvensk Byar’in kautta. Muita välineitä ovat olleet www.suomenkylat.fi -sivusto sekä sosiaalinen media mm. Facebook- ja Twitter-sivustojen kautta.
Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin vuonna 2020 poikkeuksellisesti yksipäiväisinä etätilaisuuksina Teamsin välityksellä, kevätkaudella 13.5.2020
ja syyskaudella 10.12.2020. Palkintogaala, jossa palkittiin Vuoden Kylä 2020 ja kunniamaininnan saaneet kylät sekä henkilöpalkitsemiset, järjestettiin 9.12.2020 Youtuben välityksellä. Muita tapahtumia olivat Leader-etätapaamiset Maaseutuverkoston järjestämien tilaisuuksien yhteydessä ja Leader-ryhmien yhteiset etäkokoukset. Myös puhelinneuvonta jäsenyhdistyksille ja paikallisille kyläyhdistyksille muodostaa merkittävän osan keskusjärjestön
tarjoamista paikallistoiminnan tukipalveluista.
Paikallistoimijoiden käytössä on juridinen puhelinpalvelu, jonka kautta jäsenyhdistykset saavat maksutonta puhelinneuvontaa mm. työnantaja-, verotus- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelu on käyttäjille maksutonta (1 tunti/oikeustapaus) ja se on toteutettu ostopalveluna turkulaisen Lakiasiaintoimisto Siron kanssa. Lisäksi Suomen Kylät ry:n talouspäällikkö on opastanut maakunnallisia kyläyhdistyksiä taloushallinnossa kuten valtioavun käyttösuunnitelmiin ja -selvityksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvissä asioissa. Eri hankkeiden projektityöntekijät ovat tarjonneet oman alansa neuvontaa eri toimijatahoille.
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Aiemmin järjestetyn laatutyökoulutuksen tuloksena Suomen Kylät ry:lle ja maakunnallisiin
kyläyhdistyksiin valmistui laatukäsikirjoja varsin kattavasti, joten näitä on voitu hyödyntää
vuoden 2020 toiminnan järjestämisessä. Laatukäsikirjan tarkoitus on tukea ja ohjata yhdistyksen henkilökunnan työtä sekä toimia hallituksen työkaluna toiminnan ohjaamisessa.
Suomen Kylät ry on hakemuksesta myöntänyt omasta pääomastaan likviditeettilainoja maakunnallisille kyläyhdistyksille hankkeiden väliaikaisrahoituksen tueksi hallituksen päätöksellä. Lainamäärä on ollut enintään 10.000 euroa/hakija ja laina-aika on yksi vuosi.
Suomen Kylät ry:llä on portaittainen ansiomerkkijärjestelmä ansioituneiden paikallistoimijoiden palkitsemiseksi.

3.7 Viestintä

Ulkoinen viestintä
Suomen Kylien viestinnän tavoitteena on paikallisen kehittämisen näkyvyyden kasvattaminen
ja järjestön tunnettuuden lisääminen. Vuoden 2020 ulkoisessa viestinnässä otettiin suuria
digitaalisia harppauksia johtuen koronakriisistä. Järjestön viestintä oli keskeisessä roolissa
koko vuoden 2020, sillä pandemia rajoitti liikkumista ja siirsi miltei kaiken toiminnan etäalustoille. Maailmanlaajuinen kriisi joudutti etäkokousvälineiden käyttöönottoa ja etätyö
yleistyi hetkessä järjestökentällä. Samalla media tuotti aiempaa enemmän uutisia monipaikkaisuudesta, hajautetusta yhteiskunnasta ja maaseudun uudesta noususta. Alkukeväästä
Suomen Kylät viesti voimakkaasti vapaaehtoisten mahdollisuuksista ikäihmisten auttamisessa
koronaeristyksen vuoksi. Lisäksi keväällä 2020 tarjottiin apua etätyöskentelytapojen ja välineiden haltuunotossa.
Suomen Kylät ry:n näkyvyys sosiaalisen median kanavissa kasvoi vuonna 2020 tasaisesti. Kaikkien aktiivisessa käytössä olevien sosiaalisen median tilien (Facebook, Instagram, Twitter)
seuraajamäärä kasvoi. Facebookissa kasvua oli lähes 30 prosenttia tykkäysten noustessa 2150
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henkilöstä 2760 henkilöön. Kasvua oli merkittävästi myös Instagramissa nousten noin 660:stä
880:een. Suomen Kylät ry:n ylläpitämien verkkosivustojen kävijämäärissä oli myös kasvua.
Suomen Kylien sivuille ohjattiin liikennettä erilaistan julkaisujen avulla ja sivuston kävijämäärä nousi noin kymmenen prosenttia. Leadersuomi.fi-sivuston vierailijamäärä nousi noin
7 prosenttia. Avoimet kylät -päivää mainostettiin kesäkuussa ennen tapahtumaa radio- ja
laajalla paikallislehtimainoksella. Avoimet Kylät sivuston kävijämäärä puolestaan laski, kun
tapahtuma siirrettiin verkkoon ja somealustoille. Verkkosivuston vierailijamäärä laski 38 000
vierailijasta 34 000 vierailijaan. Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma puolestaan näkyi ja kuului somekanavilla, kun kylät intoutuivat tekemään omia julkaisujaan päivään liittyen. Suomen Kylät tarjosi Avoimet Kylät päivään osallistuville kylille koulutusta Facebook-kanavan
luomiseen ja videokuvaukseen.
Vuonna 2020 järjestön suurin yksittäinen viestinnällinen panostus printtimedian puolella oli
Suomen Paikallismediat Oy:n kautta ostettu maksullinen mainostila 86 painetussa lehdessä.
Mainos julkaistiin toukokuussa ennen kesäkuun Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaa. Kyseinen mainos tavoitti satoja tuhansia paikallisen kehittämisen eri kohderyhmiin kuuluvia lukijoita.
Tiedotejakeluun käytettiin ePressi-tiedotejakelua, jonka kautta lähetettiin 16 tiedotetta
vuonna 2020. Vastaanottajia yhdellä tiedotteella oli noin tuhat toimitusosoitetta. Tiedotteita lähetettiin erityisesti liittyen koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin ja vinkkeihin. Lähetettyjen tiedotteiden joukossa oli edellisvuosien tapaan Vuoden kylän valintaan ja Avoimet kylät -päivään liittyvät teemat.
Suomen Kylät ry:n toimistolle rakennettiin kesän aikana oma studio. Studio mahdollistaa
henkilökuvauksen, koulutusvideoiden tekemisen, livestriimien tuottamisen ja podcastien
nauhoittamisen. Syksyn 2020 aikana lanseerattiin oma ”Kylässä” -podcast, joka on kuunneltavissa muun muassa Spotifyssa. Studion laitteisto mahdollisti myös Suomen Kylien palkintogaalan toteuttamisen täysin omin voimin livestriiminä Perniön toimistolta. Palkintogaala keräsi yli 100 katsojaa ruutujen ääreen Youtubeen. Palkintogaalassa yhdistettiin hybriditilaisuutta ja etäosallistumista.
Suomen Kylät ry:n kehittämishankkeet tiedottivat kukin toiminnastaan laajasti eri medioissa
lisäten merkittävässä määrin järjestön näkyvyyttä ja tunnettuutta.
Taulukko: Suomen Kylät ry:n ylläpitämien sivustojen kävijämäärät vuosina 2019 ja 2020.
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Sisäinen viestintä
Suomen Kylät ry välitti jäsenilleen ajankohtaista tietoa paikalliskehittämisestä ja tarjosi aiheeseen liittyvää neuvontaa ja digivinkkejä esimerkiksi Teamsin käyttöönottoon liittyen. Sisäistä viestintää toteutettiin erilaisten Suomen Kylien alla olevien sähköpostilistausten
kautta. Vuonna 2020 lanseerattiin viestintäpäällikön koollekutsuma kyläasiamiesten kuukausittainen aamukahvitilaisuus, jonka avulla lisättiin keskustelua maakuntien ja keskusjärjestön välillä. Lisäksi sisäistä viestintää toteutettiin keväällä ja syksyllä järjestetyillä kylien
neuvottelu- ja koulutuspäivillä. Kevään tapahtuma järjestettiin hybriditilaisuutena Helsingin
messukeskuksessa ja syksyn tapahtuma Teams-alustalla Suomen Kylät ry:n studiolta Perniöstä. Kylien neuvottelu- ja koulutuspäivän osallistujiksi kutsuttiin vuonna 2020 myös Leaderryhmät.
Ajankohtaisista asioista tiedotettiin syyskaudella sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi
vuonna 2020 neljä kertaa. Lisäksi ajankohtaisia uutisia ja tärkeitä nostoja välitettiin Facebook-sivulla, Twitterissä ja verkkosivuilla www.suomenkylat.fi.
Sisäiseen viestintään käytettiin myös Facebook-ryhmiä, joiden kautta tavoitettiin eri kohderyhmiä kuten kyläasiamiehiä ja Leader-toimijoita. Henkilöstön viestinnässä käytettiin tehokkaasti Microsoftin Office 365 työkaluja, joista tärkeimmäksi vuonna 2020 muodostui kokoustamiseen ja tiedostojen välitykseen tarkoitettu Teams-ohjelma. Lisäksi henkilöstö laajensi
pilvipalvelu Onedriven käyttöä tiedostojen tallentamiseen ja yhteismuokkaamiseen.

3.8 Kansainvälinen yhteistyö
European Rural Community Association (ERCA)
Eurooppalaisten kyläliikkeiden verkosto European Rural Community Alliance (ERCA) perustettiin vuonna 2009 (Kim Smedslund on hallituksen jäsen). ERCA laati pari kyselyä jäsenilleen
ERCAn kehittämisessä ja koronan vaikutuksista. Suomen Kylät ry esitti ERCAlle syksyllä toivomuksen muutoksesta jäsenystävällisempään suuntaan sekä kohdentamaan resursseja
enemmän kylien kehittämiseen ja sen tukemiseen.
European LEADER Association for Rural Development (ELARD)
ELARDin (www.elard.eu) eli Leader-ryhmien yhteisen kattojärjestön tavoitteena on vahvistaa LEADER/CLLD-toimintatapaa Euroopassa. ELARD on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä LEADER/CLLD;n eteen eri EU:n työryhmissä sekä kyselyjä koronaan ja EU:n maaseutuvisioon liittyen. Avauksia on tehty myös Kiinaan ja Georgiaan päin. Suomen Kylät ry:n jäsenyyden
kautta Suomen 54 Leader-ryhmää ovat ELARDin jäseniä. Suomen edustajana ELARD:n jäsenkokouksissa sekä sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa on toiminut Marjo Tolvanen
Leader Seprasta vuodesta 2017 lähtien. Joulukuussa Portugalissa Kaksivuotisen puheenjohtajakautensa aloitti joulukuussa Portugalissa valittu Marion Eckhardt Ruotsista.
Partnership for Rural Europe (PREPARE)
PREPARE-verkosto (Kim Smedslund on hallituksen jäsen) kehittää kansalaisyhteiskunta-pohjaisia maaseutuverkostoja EU-jäsenyyttä hakevissa maissa. Se on tukenut myös omien jäsenjärjestöjensä maaseutuverkostoja tarpeen mukaan. PREPARE järjesti kolme suurta webinaaria teemoilla kansalliset maaseutuparlamentit, EU-ehdokasmaiden haasteet ja tulevaisuuden
trendit maaseudulla.
Eurooppalainen Maaseutuparlamentti (ERP)
Suomen Kylät ry sai ERP-prosessin hallintaan tähtäävän ROAD-hankkeen päätökseen tammikuussa 2020 ja raportin valmiiksi maaliskuussa 2020. Tuloksena syntyi myös julkilausumia,
poliittisia papereita sekä tietoa EU:sta maaseudun asukkaille. Ne löytyvät Suomen Kylät ry:n
sivuilta https://suomenkylat.fi/hankkeet/eurooppalainen-maaseutuparlamentti-erp/.
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Suomen Kylät ry oli aktiivisesti mukana ERP:n työssä vuonna 2020.
Pohjoismainen yhteistyö - Hela Norden ska Leva (HNSL)
Suomen Kylät ry on perustajajäsenenä jo pitkään osallistunut pohjoismaisen kylätoimintaorganisaation Hela Norden Ska Leva´n (HNSL) toimintaan. Vuonna 2018 HNSL juhli 10-vuotisjuhlaa omana yhdistyksenä; Landdistrikternas Fellesråd Tanskasta aktivoitui vuonna 2020.
Yhteistyö Nordregion kanssa mm. EU:n SHERPA Horizon hankkeessa ja Kestävä maaseutu työryhmässä on ollut antoisaa. Pohjoismainen kylätoimintatyö tuottaa siihen osallistuville
suoraa hyötyä ja palveluja: kokemusta, näkemystä, uusia toimintatapoja, tietoa, yhteistyökumppaneita sekä monenlaista pohjoismaiseen toimintaympäristöön vaikuttamista. Vuonna
2020 puheenjohtajuus oli Norjalla (Vellenes Fellesorganisasjon), puheenjohtajana toimi Erik
Sennesvik. Suomen edustaja oli Ann-Sofi Backgren, varajäsenenä Kim Smedslund. Lisätietoa www.helanorden.se
Muita kv-asioita: European Smart Village Network, komission Älykäs kylä -selvitykset ja
ympäristöluotsit
Suomen Kylät ry on perustajajäsenenä Smart Village Networkissä, jossa edistetään kylien
älykkäitä ratkaisuja, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja kansainvälistä yhteistyötä
(https://www.smart-village-network.eu/). Verkoston kautta Suomen Kylät ry on mukana komission kahdessa selvityksessä älykkään kylätoiminnan kehittämisessä EU:ssa. Suomen Kylät
ry on myös mukana ECOLISE:n hakemassa ympäristöluotsiprojektissa, jonka toteutusta aloiteltiin vuoden 2020 lopussa. Suomesta haetaan innostuneita osallistujia luotsihankkeeseen,
jossa benchmarkataan hyviä käytäntöjä sekä valmennetaan yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa ympäristöluotsin tehtäviin.

4. HANKETOIMINTA
Suomen Kylät ry:n suunnittelemat ja toteuttamat hankkeet muodostivat myös vuonna 2020
miltei 2/3 keskusjärjestön henkilöstöstä ja tulorahoituksesta. Suomen Kylät ry toteutti
vuonna 2020 kaikkiaan viittä eri hanketta. Suomen Kylät ry:n useat uudet toiminnot sekä
niiden tuotekehitys ovat pitkälti riippuvaisia eri hallinnonalojen rahoittajatahoilta saadusta
hankerahoituksesta. Osalla hankkeista rahoitus on katkolla vuosittain, osa hankkeista on rahoittajan toimesta määritelty tietyn kestoajan mittaisiksi, useimmiten kolmivuotisiksi. Jatkohankkeiden rahoitusta on ollut haettava vuosittain. Suomen Kylät ry:n kotimaisen hanketoiminnan suunnittelusta, hankerahoituksen hankkimisesta ja hankkeiden toteutuksen tukitoimista päävastuun on kantanut kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa yhdessä eri hankkeiden projektipäälliköiden kanssa. Hankkeiden taloushallinnosta on vastannut talouspäällikkö Tuomas Rokka yhdessä kunkin hankkeen projektipäällikön kanssa.
Leader-asiamiestoimintaa toteutetaan kaikkien Leader-ryhmien yhteisrahoituksena ostopalvelusopimuksella. Alla kuvattujen hankkeiden lisäksi Suomen Kylät ry on ollut toteuttajana/tilinpito-organisaationa vuoden 2020 tammikuussa päättyneessä kansainvälisessä
ROAD-hankkeessa. Niin ikään Suomen Kylät ry sai tammikuussa 2020 päätökseen ja raportoitua kaksi usean vuoden aikana toteuttamaansa jätevesineuvontahanketta eli Etelä-Karjalan
alueen sekä Pohjois-Karjalan alueen Jässi-hankkeet, joita ympäristöministeriö rahoitti paikallisten ELY-keskusten kautta.

4.1 Leader-asiamiestoiminta
Leader-asiamiestä työllistivät vuonna 2020 lisäkehysvarojen jako ja sen kriteerit, CAP27Leader-haun kriteeristö, toimintarahan uuden mallin sekä siirtymäkauden valmistelu. Työtä
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sävytti maaliskuulla alkanut koronapandemia. Koronarajoitusten voimaantulo aiheutti paljon
työtä mm. etäkokouskäytäntöjen ja niiden laillisuuden selvittämisessä ja neuvonnassa sekä
voimassa olevien säädösten muutostarpeiden ja uusien säätämistarpeiden kartoittamisessa.
Teams- ym. etäkokousten määrä lisääntyi huomattavasti.
Vetoomuksia laadittiin useita, mm. vetoomus päättäjille ja eduskunnan kylätoimintaverkostolle Leader-toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi koko maassa ja CAP27-maaseututyöryhmälle Leader-yritystuista sekä yhteistyösopimuksen allekirjoitus MTK:n kanssa Leader-toimintatavan vahvistamiseksi. Erityisesti pienten, alle 20 000 asukkaan Leader-ryhmien jatkon
turvaamisesta tehtiin kannanottoja mm. Leader-asiantuntijaryhmässä. Leader-yritystukien
säilyminen myös muille kuin vain aloittaville yrittäjille ja moninaisin työkaluin oli esillä eri
työryhmissä ja kokouksissa pitkin vuotta. Toimintarahan uuden mallin valmistelu jatkui yhteistyössä Ruokaviraston kanssa; yhteisiä kokouksia Leader-jaoston kanssa järjestettiin
kaksi. Teemahankkeen uutta mallia luonnosteltiin niin ikään yhteisissä neuvotteluissa Ruokaviraston kanssa, vaihtoehtoisena mallina pienet, minimissään noin 500–1 000 euron tuet
suoraan haettuina Leader-tukina.
Kevään Leader-parlamentti päätti Leader-asiamiespalvelun jatkamisesta seuraavalle kolmivuotiskaudelle, samoin säästyneille varoille hyväksyttiin käyttösuunnitelma. Leader-asiamiespalvelusta tehtiin ryhmille palautekysely.
Alueviestintähankkeiden tulevaisuus herätti huolta, ja asiaan liittyvän vetoomuksen valmistelu aloitettiin. Leader-brändityötä laajennettiin myös nuoriso- ja kala-Leadereihin; brändityön ohjausryhmä päätti liittää em. toiminnat mukaan Leader-brändin visuaaliseen ilmeeseen (slogan ja lippu). Leadersuomi.fi -sivuston uudistus aloitettiin ja Leader-ilmeeseen päätettiin teettää uudenlainen graafinen siluetti.
Toiminnanjohtajatapaamisia järjestettiin kaksi, ensimmäinen tammikuussa Tampereella ja
toinen virtuaalisena lokakuussa. Vuoden 2020 uusi avaus oli Leader-jaoston aamukahvit, joiden järjestäminen Teamsilla aloitettiin elokuussa. Tilaisuudessa on aina yksi teema, josta
kerrotaan ajankohtaiset kuulumiset. Aamukahvit saivat erittäin hyvää palautetta, ja ne pyritään jatkossakin järjestämään noin kerran kuukaudessa. Leader-asioiden ohella Leaderjaosto käsitteli kokouksissaan mm. Suomen Kylät ry:n puheenjohtajaehdokkaiden etsintää
kaudelle 2022–2023 sekä valmisteli Suomen Kylät ry:n uuteen Paikallisen kehittämisen ohjelmaan Leader-jaoston osion. Lisäksi Leader-ryhmät valitsivat alueittain uudet edustajat
Leader-jaostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
Toiminnan haasteista suurimpia vuoden 2020 aikana oli alkuvuoden digiloikan onnistuminen
kaikissa ryhmissä sekä pienten Leader-ryhmien jatkon turvaaminen. Leader-asiamiespalvelun palautekysely antoi kokonaisarvosanaksi 4,18, asteikolla 1–5, mikä osoitti, että työssä on
monin tavoin onnistuttu. Palaute osoitti palvelun tarpeelliseksi, mukana oli myös hyvää ja
rakentavaa palautetta toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2021 aikana toiminnan painopisteinä ovat edelleen CAP27-valmistelu, erityisesti Leader-rahoituksen määrä sekä eri tukimuodot ja alueviestintä, kakkosvaiheen Leader-haun kriteerit ja Leader-valintakomiteatyö.
Leader-asiamiehenä on toiminut Heli Walls.

4.2 Työtä kaikille – paikallistoimijoiden työllisyys- ja palvelutoiminta
Vuosi 2020 oli Suomen Kylät ry:n Työtä kaikille - Jobb för alla -työllistämishankkeen toinen
toimintavuosi. Hanke toteutettiin Uudenmaan TE-toimiston vuosittain haettavalla rahoituksella. Hanketta tukivat Suomen Kylät ry:n aiemmissa työllistämishankkeissa luodut hyvät
verkostot ja niistä saadut kokemukset. Hankkeessa rekrytoitiin pitkäaikaistyöttömiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä osatyökykyisiä TE-toimiston asiakkaita
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kyläavustajiksi. Kyläyhdistykset ja muut paikallisyhdistykset toimivat kyläavustajien työnantajina. Kyläavustajien työsuhteet toteutettiin palkkatuella sekä työkokeiluina. Hankkeen
suorittaman polutuksen avulla kyläavustajia autettiin heidän työurallaan eteenpäin avoimille
työmarkkinoille sekä ammatilliseen koulutukseen. Kyläavustajan tehtävänä on auttaa paikallisia asukkaita arjen askareissa. Samalla kyläavustaja tukee palvelutoiminnan ohessa
työnantajana olevan kyläyhdistyksen yleishyödyllistä työtä sekä välittää hyötytietoa asukkaille mm. energiatehokkuudesta ja korjausneuvonnasta.
Työllisyyspoliittisen hanketoiminnan olennaisena haasteena olivat toimintaympäristön voimakkaat ja nopeat muutokset. Näistä yllättävin oli toimintavuonna alkanut covid-19 pandemia. Hajautetun toimintarakenteen ansiosta pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut hankkeeseen lamauttavasti vaan todennäköisesti verrokkihankkeita lievemmin. Hankkeen kannalta
olennaiseen palkkatuen käyttöön ei kohdistunut rajoituksia, vaan se oli työllisyyspolitiikan
keskiössä muiden elvyttävien toimien ohella. Toimintavuonna varauduttiin alkavan kuntakokeilun vaikutuksiin toimintaympäristössä.
Työtä kaikille -hanketta kehitettiin yhteistyökumppaneiden ja verkostoyhteistyön avulla. Yhteistyö MSL:n Digi-hankkeen kenttätyössä käynnistyi toimintavuoden syksyllä. Digi-hanke tarjoaa välittömiä koulutuksellisia lisäarvopalveluita kyläavustajille vuoden 2021 loppuun
saakka.
Töitä kaikille -hankkeen puitteissa tehtiin yhteistyötä MTK:n vetämän ja jo aiemmin alkaneen MASERAT-hankkeen kanssa maaseudun työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen parantamiseksi. MASERAT-hankkeen tulosten kannustamina MTK, ProAgria ja Suomen Kylät perustivat Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n tasaosuuksin. Kyseinen osakeyhtiö sekä töitäsuomesta.fi -palvelu tuottavat todennäköisesti pitkällä aikavälillä lisäpolkuja kyläavustajien siirtymiselle avoimille työmarkkinoille.
Hankkeen henkilöstö auttoi yhdistyksiä rekrytoinnissa ja hankehallinnossa. Hanke auttoi kyläyhdistyksiä edistämään työllisyyttä paikallisesti ja tuottamaan samalla paikallispalveluita.
Työtä kaikille -hanke jakoi hyviä käytäntöjä muun hanketoiminnan ja sisarhankkeiden kanssa
muissa maakunnissa sekä levitti toimintamallia uusille paikkakunnille sekä uusiin maakuntiin.
Hankkeen aluetyöntekijät seurasivat ja päivittivät kyläavustajien polutussuunnitelmia kehityskeskusteluissa työsuhteen aikana. Samalla työssäoppiminen dokumentoitiin. Työvalmennus jatkui vielä tarvittaessa kolme kuukautta työsuhteen päätyttyä, mikäli asiakkaalle ei ole
löytynyt työ- tai koulutuspaikkaa. Aluetyöntekijät avustivat uusia työnantajia palkkatukihakemuksissa ja muussa työllistymiseen liittyvässä valmistelutyössä. Polutuksen toimivuutta
seurattiin määrällisesti, samoin vaikuttavuutta laadullisella arvioinnilla. Hanke toteutti pandemiarajoitusten puitteissa yhteisen koulutustilaisuuden elokuussa. Loppuvuodesta toteutettiin sähköinen palautekysely kyläyhdistyksille ja hankkeen kyläavustajille.
Työtä kaikille -hankkeessa työskenteli kolme työntekijää eli projektipäällikkö ja kaksi aluetyöntekijää, jotka kaikki toimivat yhtäläisesti omilla maantieteellisillä alueillaan Uudellamaalla. Projektipäällikkönä toimi Juhani Nenonen, vastuualueenaan Keski-Uusimaa. Itä-Uudenmaan aluetyöntekijänä aloitti vuoden alussa Jari Kurjonen ja Länsi-Uudenmaan aluetyöntekijänä 11.3.2020 alkaen Ulla Kommonen. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa.
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4.4 Me Miehet - Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä
Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmätyöllä -hanke eli Me Miehet -hanke
on vuoden 2020 päättyessä ollut käynnissä kolme vuotta. Hanke on osa STM:n Suomi100 avustusohjelman Toimintakyky kuntoon -ohjelmakokonaisuutta. Ohjelman varsinainen toimintakausi päättyi vuoteen 2020, mutta Me Miehet -hanke jatkaa kesään 2021 saakka, koska
myönnettyjä varoja on säästynyt mm. koronan vaikutusten takia. Hankkeen kokonaisrahoitus
on yhteensä 435 000 euroa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat 30–63-vuotiaat maaseudulla asuvat työttömät sekä työssä käyvät miehet, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt. Hankkeessa on kehitetty toimintakykyä vahvistavaa harrastus- ja vertaisryhmätoimintaa kahden maakunnan alueella, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Tavoitteena oli perustaa 30–40 harrastus- ja vertaisryhmää,
jotka kokoontuisivat vähintään kymmenen kertaa.
Hankkeeseen etsittiin ohjaajia ja ryhmäläisiä yhteistyössä kyläyhdistysten, kuntien, seurakuntien diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa. Suurimpana haasteena oli alusta asti
se, miten saada kontakti kohderyhmään kuuluviin miehiin.
Perustettujen vertaisryhmien sisältö on liittynyt mm. luontoon, työhevosiin, keskusteluihin,
biljardiin, vuolemiseen, valokuvaukseen ja muiden uusien harrastusten kokeilemiseen. Tarvittaessa ryhmän jäseniä ohjattiin eteenpäin sosiaali- ja työvoimahallinnon asiakkaiksi. Osallistujien toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa käytettiin Työterveyslaitoksen Kykyviisari – itsearviointimenetelmää.
Kolmen toimintavuoden aikana todettiin, että tämän kaltaiselle miehille suunnatulla toiminnalla on tarvetta maaseudulla. Osallistujilta kerätyn palautteen perusteella tiedetään, että
yhdessä tekeminen on ollut palkitsevaa, kunhan mukaan lähtemisen kynnys on ensin ylitetty.
Moni totesi, että ilman tätä hanketta ryhmä olisi jäänyt perustamatta ja harrastus aloittamatta. Toiminnalla on joidenkin kohdalla ollut kauaskantoisiakin vaikutuksia: mm. eräs
toimintaan osallistuneista ohjaajista on työttömyysjakson jälkeen aloittanut oman yritystoiminnan, samoin eräs ryhmäläisistä aloitti työhevosryhmän innoittamana työharjoittelun hevosalalla. Vuonna 2020 toiminnassa oli 7 ryhmää, jotka kokoontuivat yhteensä 359 kertaa.
Vuoden 2020 suurimpana haasteena voidaan pitää maaliskuussa ilmennyttä koronapandemiaa. Hankkeen tarjoamien ryhmien sisältö oli siihen saakka jatkuvasti monipuolistunut.
Uusimpana aloitettu kylätalojen korjausryhmätoiminta oli pääsemässä hyvään vauhtiin. Viranomaisohjeitten pohjalta käytiin keskusteluja osallistujien kanssa, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi miltei kaikkien ryhmien kohdalla jäi tapaamisten keskeyttäminen. Jotkut ryhmäläiset jatkoivat yhteydenpitoa erilaisten viestisovellusten avulla. Myös virtuaaliryhmiä alettiin
ideoida. Tilanteen aiheuttama epävarmuus näkyi kuitenkin kohderyhmän miesten osallistumishalukkuudessa koko loppuvuoden.
Me Miehet -hanke on saanut toimintansa aikana erittäin runsaasti julkisuutta. Hankkeesta on
julkaistu yli 30 lehtiartikkelia alueellisissa ja paikallisissa medioissa; näiden artikkelien yhteenlaskettu levikki on ollut yli miljoona. Toimintavuonna hanke kutsuttiin myös esittäytymään Kuopion yliopiston sosiaalitutkimuksen päiville sekä Turun yliopiston sosiologian laitoksen Yhteiskunnallinen muutos -kurssille. Hankkeen tärkeimmät viestintäkanavat olivat
Facebook-sivut (Me Miehet -toiminta) ja nettisivut (www.memiehethanke.fi).
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Projektipäällikkö Kimmo Sainio jäi vuoden 2020 lopulla eläkkeelle, ja hänen tilallaan jatkaa
aiemmin hankkeen projektityöntekijänä toiminut Pekka Anttila. Hanke jatkuu nykyisellä rahoituksella vuoden 2021 kesään.

4.5 Koti kylään – maahanmuuttajien aktivointihanke
Vuoden 2018 puolivälissä käynnistyneessä STEAn rahoittamassa kolmevuotisessa (kokonaisrahoitus 427 000 euroa) Koti Kylään - Maahanmuuttajat osallisiksi paikallis- yhteisöön -aktivointihankkeessa kehitetään maahanmuuttajia aktivoivaa toimintaa Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, mikä ei kuitenkaan sulje pois
vasta maahan tulleita henkilöitä, jotka asuvat vastaanottokeskuksissa. Toisena kohderyhmänä ovat kantaväestöön kuuluvat kylien asukkaat ja paikallisyhteisöjen jäsenet, jotka ovat
vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien kanssa kylätoiminnan kautta.
Maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Toiminnan
myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja saavat kokemuksia
suomalaisuudesta sekä toimivat osana yhteisöä. Toiminta parantaa maahanmuuttajien arjen
hallinnan taitoja sekä mahdollistaa uusien sosiaalisten verkostojen syntymisen. Kyläyhteisö
hyötyy toiminnasta siten, että kylä elävöityy ja toimintaan saadaan mukaan uusien osallistujien myötä lisäkäsiä ja uusia ideoita.
Vuosi 2020 oli hankkeen kolmas toimintavuosi ja se lähti käyntiin normaalisti. Maaliskuussa
2020 alkanut koronaviruspandemia ja sitä seurannut yhteiskunnan sulku vaikuttivat toiminnan toteuttamiseen. Tapahtumien ja aktivoivan toiminnan järjestäminen olivat pitkälti riippuvaisia koko maata koskeneista koronarajoituksista. Rajoitukset myös muuttivat osittain
hankkeen työntekijöiden toimenkuvaa. Kaikki olivat uuden äärellä ja työn luonne muuttui
lyhyessä ajassa. Esimerkiksi piti opetella etäyhteysohjelmien käyttöä ja järjestää turvallisia
tapahtumia, joissa noudatettiin tiukasti uusia hygieniamääräyksiä. Rajoituksista ja muuttuneesta tilanteesta huolimatta hankkeen toimintaa jatkettiin uutta normaalia mukaillen. Uuteen tilanteeseen mukautuminen synnytti osaltaan uusia luovia ratkaisuja ja tuloksia saatiin
olosuhteisiin nähden erittäin hyvin.
Keski-Pohjanmaan alueella toimintaa järjestettiin Kokkolassa, Kaustisella, Kannuksessa, Toholammilla ja Halsualla. Etelä-Pohjanmaalla toimintaa järjestettiin Lapualla, Kauhavalla,
Alajärvellä ja Alajärven Lehtimäellä. Kaikkiaan toimintakertoja oli 53, joista 5 info-/koulutustilaisuutta, 9 talkooluonteista tapahtumaa ja 1 lasten leiri. Aktivoivaa toimintaa kuten
tapahtumia, suunnittelutilaisuuksia ja ryhmätapaamisia järjestettiin yhteensä 38 kertaa.
Satakunnan alueella toimintaa järjestettiin Porissa, Porin Laviassa, Eurassa, Euran Kauttuassa, Eurajoen Luviassa, Kankaanpäässä ja Huittisissa. Pirkanmaalla toimintaa järjestettiin
Sastamalassa, Kaukolassa, Hämeenkyrössä, Punkalaitumella sekä Isojoella. Kaikkiaan toimintakertoja oli 44, joista talkootapahtumia oli 2. Aktivoivaa toimintaa kuten tapahtumia, suunnittelutilaisuuksia sekä ryhmätapaamisia, järjestettiin yhteensä 42 kertaa. Koti Kylään hanke jatkuu em. maakunnissa nykyisellä rahoituksella vuoden 2021 puoliväliin saakka.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella projektipäällikkönä on työskennellyt Tuomas Männistö
ja marraskuun 2020 alusta Manar Ameli. Satakunnan ja Pirkanmaan alueella projektityöntekijänä on toiminut Maarit Tiittanen. Hankkeen tärkeänä tukiverkostona ovat kohdealueiden
maakunnalliset kyläyhdistykset Eteläpohjalaiset Kylät ry, Keskipohjalaiset Kylät ry, Satakylät
ry ja Sastamalan Kylät ry/Pirkan Kylät ry. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.
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4.6 Kansalaistoiminta ja hyvinvointi –verkoston (KAHVEE) osahanke
Eduskunnan kylätoimintaverkosto järjesti kansanedustajille Ystävänpäivä-tilaisuuden 14.2.,
johon osallistuivat Suomen Kylät ry:n kylä-, Leader- ja korttelijaostojen edustajat. Päättäjille kerrottiin paikalliskehittämisen tilanteesta ja tarpeista kylissä ja kortteleissa. Tilaisuudessa jaettiin tiedoksi Suomen Kylät ry:n ja MTK:n yhteinen vetoomus paikalliskehittämisen
vahvistamiseksi sekä Leader-jaoston vetoomus Leader-toiminnan turvaamiseksi koko
maassa. Eduskunnan kylätoimintaverkosto piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 4.3.2020.
Verkoston toteuttama miniseminaari ”Tulevaisuuden kylä – monipaikkainen Suomi” järjestettiin koronapandemian vuoksi virtuaalisena 16.9.2020. Seminaariin ilmoittautuneita oli pitkälti yli 200. Kylät ja niiden merkitys on ollut kasvava kiinnostuksen kohde koko toimintavuoden.
Keke-työpajaa ”Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut” valmisteltiin alkuvuonna, mutta tilaisuus jouduttiin siirtämään syksyyn koronavirustilanteen vuoksi. Työpaja toteutettiin virtuaalisena 8.9.2020. Yli 50 työpajaan osallistunutta osoittivat, että paikalliset kestävän kehityksen ratkaisut ovat tärkeä teema maaseutupoliittisessa keskustelussa.
Kevään aikana kommentoitiin uuden maaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategialuonnosta sekä osallistuttiin päätavoitteiden työstämisen työpajoihin sekä myös kirjoitustyöhön.
Koronaviruspandemian aiheuttamaan poikkeustilaan vastattiin nopeasti monin eri keinoin.
Leader-ryhmille ja kyläyhdistyksille tuotettiin pikaisesti tietoa etätyö- ja kokouskäytännöistä
ja avustettiin digiloikan onnistumisessa. Suomen Kylien aloitteesta kaikilla yhdistyksillä on
nyt käytössään digitaalinen Äänestyskoppi.fi -palvelu, joka mahdollistaa mm. henkilövaalit
etäkokouksissa. Lisäksi lanseerattiin tiedotuskampanja ”Suosi paikallista yrittäjää” somekanavien kautta. Ministeri Lintilälle jätettiin keväällä 2020 aloite mahdollisuudesta käyttää
Leader-ryhmiä avuksi maaseudun pienyritysten ruuhkautuvien koronakriisitukien käsittelyssä, mikä ei kuitenkaan johtanut TEM:n puolelta jatkotoimiin.
Eduskunnan kylätoimintaverkostoa puhutti kyläkoulujen tilanne. Yhteistyössä verkoston
kanssa valmisteltiin asiasta kannanotto ja vetoomus. Eduskunnan kylätoimintaverkosto vei
eteenpäin esityksen valtakunnallisen kouluverkkoselvityksen laatimisesta sekä esityksen pilottihankkeesta, joka kasvattaisi järjestöjen roolia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä
palkkatukivaroin.
Töitäsuomesta.fi- palvelu avattiin vapaaehtoistoiminnalle vanhusten ruoka-apuun sekä maatilojen työvoimatarpeisiin. Pian tämän jälkeen perustettiin Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy maatilojen kausityövoiman saamiseksi Suomeen ulkomailta. Tänä liittyvät neuvontapalvelut kilpailutettiin, jolloin myös useita Leader-ryhmiä tuli mukaan neuvontapalveluiden
tarjoajiksi.
Syksylle 2021 siirtynyttä Maaseutuparlamenttia varten valmisteltiin työpajaehdotus, samalla
aloitettiin yhteistyökartoitus MDI:n kanssa. Työtä jatketaan, kunhan tilaisuuden uudet valmistelut vuodelle 2021 käynnistyvät.
Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen eli YPK-työryhmän työssä painottui uuden ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu siitä, miten paikalliskehittäminen voidaan mahdollistaa kaikissa EU-rahastoissa. Asian edistämiseksi Suomen Kylät ry ja MTK allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Leader-toimintatavan vahvistamiseksi uudella rahoituskaudella. KAHVEE-verkoston toiminta päättyy Suomen Kylät ry:n osalta tammikuussa 2021.
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4.7 Valmistellut hankehakemukset vuonna 2020
Vuoden 2020 aikana Suomen Kylät ry valmisteli ja jätti kotimaan rahoitushakuihin kaikkiaan
viisi hankehakemusta, joista kolme oli aiemman hanketoiminnan jatko- tai juurruttamishankehakemuksia. Lisäksi Suomen Kylät ry osallistui MSL:n hallinnoiman Digiä kaikille -hankehakemuksen sekä PTT:n ja e2-ajatuspajan yhteisesti hallinnoiman SAPE-hankehakemuksen
valmisteluun yhteistyössä päähakijoiden kanssa. Kumpikin näistä hakemuksista sai myönteisen rahoituspäätöksen.
Suomen Kylät ry:n omista rahoitushakemuksista täysin uusi oli Kyläturvallisuus 2025 -hanke,
jonka hankesuunnitelma jätettiin sisäministeriön yhteydessä toimivalle Palosuojelurahastolle. Palosuojelurahasto edellytti hankkeeseen 31 %:n omarahoitusta, jota haettiin mm.
Keskitien säätiöltä. Syksyllä 2020 saatiin myönteiset rahoituspäätökset sekä Palosuojelurahastolta että Keskitien säätiöltä kaksivuotisen valtakunnallisen Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen toteuttamiseksi vuosina 2021–2022. Hankkeen yhteisrahoitus on noin 232 000 euroa,
mikä mahdollistaa hankkeen valtakunnallisen projektipäällikön palkkaamisen sekä alueellisia
kyläturvallisuuden kehittämiseen tähtääviä kokeiluja.
Myönteisen rahoituspäätöksen sai myös Uudenmaan TE-toimistolle jätetty Töitä kaikille hankkeen jatkorahoitushakemus vuodelle 2021, minkä myötä voidaan jatkaa kolmen alueellisen projektityöntekijän työsuhdetta ko. työllistämishankkeessa. Suomen Kylät ry:n myötävaikutuksella valmisteltiin myös toinen työllistämishankehakemus, jolla pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaa pyrittiin laajentamaan Etelä-Pohjanmaalle yhteistyössä Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kanssa. Näyttää valitettavasti siltä, että Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ei tule myöntämään kyseiselle hankkeelle rahoitusta ainakaan vuodelle 2021.
Eri järjestöjen kilpailu hankerahoituksesta on jatkuvasti kiristynyt. Tähän vaikuttavat mm.
päättyvän EU-ohjelmakauden rahoitusten sitoutuminen jo tehtyihin hankepäätöksiin sekä
Veikkauksen pelien haitoista käyty voimakas yhteiskunnallinen keskustelu ja peliautomaattien sulkemiseen johtanut koronapandemia. Veikkauksen pelituottojen putoaminen vuoden
2020 aikana peräti kolmanneksella on johtanut STEAn rahoitusmahdollisuuksien radikaaliin
vähenemiseen vuodelle 2021. Osin tämän seurauksena Koti kylään -maahanmuuttajien kotouttamishanke sekä Me miehet -hanke eivät saaneet hakemiaan neljännen toimintavuoden
juurruttamishankerahoituksia STEAlta jo aiemmin myönnettyjen kolmevuotisten hankerahoitusten päättyessä vuoden 2021 puolivälin paikkeilla. Maahanmuuttajien kotouttamistoiminnan sekä maaseudun miesten vertaistukitoiminnan jatkamismahdollisuuksia kartoitetaan kevään 2021 aikana esimerkiksi alueiden välisellä Leader-rahoituksella. Lisäksi Suomen Kylät
ry:llä on pitkälle valmisteltuna uusi maaseudun ikäihmisten kotona asumisen tukemista koskeva hankehakemus, joka voidaan jättää STEAn C-avustushakuun, mikäli kyseinen haku avautuu riittävässä laajuudessa vuoden 2021 aikana.
Kylätoiminnan kannalta ehkä luontaisin hankerahoituslähde eli Maaseuturahasto ei päättymässä olevalla ohjelmakaudella rahoittanut valtakunnallisessa hakumenettelyssä lainkaan
yhteisöllisiä kehittämishankkeita. Maaseuturahaston hankerahoittajien osittainen torjuva
suhtautuminen yhteisöllisten hankkeiden rahoittamiseen ei ole näkynyt pelkästään kylätoiminnan valtakunnallisella tasolla, vaan myös useat maakunnalliset kyläyhdistykset ovat kokeneet saman ongelman omien kehittämishankkeidensa kanssa. Suomen Kylät ry:n toimesta
on pyritty vaikuttamaan yhteisöllisten hankkeiden paremman rahoituskohtelun puolesta uudella rahastokaudella mm. 30.10.2020 MMM:n maaseutuyksikön virkamiesten kanssa käydyssä neuvottelussa kuten myös uuden CAP-rahastokauden valmistelussa.
Suomen Kylät ry etsii maaseutupoliittisen hankerahoituksen korvaajaksi ja toiminnallisen
tuotekehityksensä turvaamiseksi jatkuvasti uusia hankerahoituskanavia. Hankerahoitusta on
viime vuosina haettu MMM:n lisäksi onnistuneesti mm. TEMin, STM:n, YM:n ja SM:n alaisilta
rahoittajatahoilta sekä yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta. Myös uusilla rahoitusareenoilla
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vakiintuneenpien järjestöjen kanssa hankerahoituksesta kilpaillessaan Suomen Kylät ry:n
hankehakemusten sisältö ja laatu on pyritty pitämään korkeatasoisena, minkä johdosta Suomen Kylät ry:n ”hankesalkku” on vuosikausia ollut varsin mittava.

5. DEN SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHETEN - RUOTSINKIELINEN TOIMINTA
Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svenskfinlands Byar (SFB), som upprätthålls
av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).
Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland som
arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gällande
byaverksamheten i Svenskfinland, har det under år 2020 bildats ett arbetsutskott bestående
av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan Kylät ry, samt
Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion. I arbetsutskottet ingår även Lokalkraft Leader Åland.
Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADER-grupperna,
samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt, nordiskt som
europeiskt. Den nya riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad politik,
är även en ledstjärna för Svenskfinlands Byar.
Svenskfinlands Byar är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott. SFB
utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.
Svenskfinlands Byars arbetsutskott har hållit 12 online-möten under året och ett fysiskt
möte, det första 9.1. Följande online-möten har hållits; 30.1, 26.2, 26.3, 16.4, 28.4, 27.5,
11.6, 19.8, 23.9, 12.10, 10.11 och 16.12. Under mötena har bland annat olika aktuella ämnen
diskuterats i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som
inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. SFB har bl.a. satt igång en process för att
ta fram fem smarta byar i Svenskfinland samt en på Åland. Namnbytet till Svenskfinlands
Byar, liksom förberedelserna inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande
webbinarium 11.9 har också varit på agendan.
IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som ett
projekt/nätverk under SLF. Temagruppen och Svenskfinlands Byar har ett nära samarbete
och arbetsfördelning. SFB har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och
landsbygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. Svenskfinlands Byars blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser.
Dessutom har SFB upprätthållit hemsidan ByaNet som uppdaterats och är i färd att förnyas
liksom nyhetsbloggen.
Svenskfinlands Byar har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt
tagit del i dess tiimi-möten, informationsmöten för byaombuden och i en del av Finlands
Byars övriga evenemang och utbildningar, vilka har liksom mötena hållits online. SFB har
också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och dess nordiska samarbete. SFB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska leva. SFB samarbetar
också aktivt med Nordregio och framförallt temagruppen för hållbar landsbygdsutveckling.
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Under året har SFB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar och
bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje.
För att verifiera och förbättra den sociala påverkan och ta en lämplig roll i landskaps- och
regionreformen, samt framtidsarbetet till år 2030, förutsätts en kvalitetsprocess. Både centralorganisationen Finlands Byar, de 19 regionala byaföreningarna och Svenskfinlands Byar
har uppgjort kvalitetsmanualer. Som avslutning på kvalitetsarbetet (2018–2019) hålls en auditering mellan två medverkande föreningar/organisationer. Svenskfinlands Byar höll sin auditering 9.9 med byaverksamheten vid Aktion Österbotten. Auditeringen genomfördes så att
båda parter presenterade i tur och ordning sina arbeten. Efter varje presentation kunde
motparten ge kommentarer.
På grund av coronapandemin hölls ett förberedande webbinarium 11.9.2020 inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som framflyttats till 25.3.2021, även det kommer att hållas som endagars webbinarium. Det förberedande webbinariet hade samma tema som den
egentliga Landsbygdsriksdagen nästa år kommer att ha, platsoberoende arbete och hållbar
utveckling. Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi, författare och
föreläsare, föreläste om att krympa smart. Utöver Syssner föreläste även landsbygdspolitiska
rådets generalsekreterare Christell Åström om Landsbygdsbarometern 2020 och Ann-Sofi
Backgren från SLF/IDNET om sociala innovationer och smarta byar. Webbinariet avslutades
med workshops.

6. JÄSENISTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöjen lukumäärä vuonna 2020 oli 119. Näistä 16 on maakunnallisia kyläyhdistyksiä ja 54 Leader-ryhmiä. Aktion Österbotten, Kehittämisyhdistys SILMU
ry ja Päijänne Leader edustavat sekä seudullista Leader-toimintaa että maakunnallista kylätoimintaa, joten maakuntatason kylätoimijatahoja on yhteensä 19. Valtakunnallisia jäsenjärjestöjä oli 14 sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä sekä muita vastaavia paikallisia järjestöjä oli 25. Maakuntaliittoja ja muita maakunnallisia järjestöjä oli jäseninä 10.
Vuoden 2019 kevätkokous päätti pitää jäsenmaksut vuonna 2020 edellisen vuoden 2019
tasolla eli jäsenyhteisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 euroa, maakuntien
liitot 300 euroa, maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 euroa, kylä- ja
kaupunginosayhdistykset ja kuntakohtaiset yhdistykset 50 euroa sekä kannattajajäsenmaksu
1 200 euroa. Suomen Kylät ry:n itse maksamat jäsenmaksut vuonna 2020 olivat yhteensä
8 711 euroa.
Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppanien, kansanedustajien ja viranomaisten kanssa on tehty
yhteistyötä tiiviisti. Suomen Kylät ry on valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen. Suomen Kylät ry:n kehittämisjohtaja ja Leader-asiamies osallistuivat
MANE:n sihteeristön ja sen teemaverkostojen työhön. Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja ja
Leader-asiamies toimivat Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteereinä oman toimensa ohella; puheenjohtaja Petri Rinne on myös MANEn varsinaisissa kokouksissa Suomen
Kylät ry:n edustaja.
Kylien turvallisuuden parantamiseen liittyvää kehittämistyötä on tehty mm. SPR:n vetämän
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) kanssa sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
(SPEK) luottamuselimissä. Suomen Kylät ry on jäsenenä mm. Maaseudun Sivistysliitossa ja
sen hallituksessa, Suomen Kotiseutuliitossa ja Seurantaloasiain neuvottelukunnassa.
Suomen Kylät ry on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Erityispalveluiden Työnantajaliittoon
kuuluvan Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan työnantajayhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
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kautta Suomen Kylät ry saa työnantajajärjestön koulutus-, neuvonta- ja juristipalveluita.
Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa tehty koulutusyhteistyö on hyödyttänyt molempia järjestöjä; Suomen Kylät ry, eri aluetasojen kyläyhdistykset sekä Leader-ryhmät ovat voineet
hyödyntää MSL:n kurssitukea, jolloin tietotaidon ja osaamisen tason nostamiseen on saatu
taloudellista tukea.
Yhteistyötä on tiivistetty myös muihin paikallista kehittämistä tukeviin valtakunnallisiin järjestöihin ja alueorganisaatioihin. Merkittävä foorumi on Suomen Kylät ry:n varapuheenjohtaja Esa Aunolan aloitteesta vuonna 2017 perustettu eduskunnan kylätoimintaverkosto, jossa
on mukana yli 30 kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä ja jossa Suomen Kylät ry on aktiivinen toimija. Suomen Kylät ry on mukana myös mm. sosiaalialan järjestöjen yhteistyöjärjestö SOSTE ry:n yhteistyöjäsenenä, vapaaehtoisjärjestöjen kattojärjestö Kansalaisareenassa ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa.

7. YHDISTYKSEN TALOUS
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 510 471,45 euroa. Tuotot koostuivat seuraavasti: hanketoiminnan avustustuotot 477 446,50 euroa, Leaderasiamies -toiminnan ostopalvelutuotot 32 775,63 euroa ja muut palvelutuotot 249,32 euroa.
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2020 olivat yhteensä 906 639,21 euroa. Henkilöstökuluja tähän sisältyi 667 989,86 euroa, matkakuluja 48 892,58 euroa ja muita
kuluja yhteensä 189 756,77 euroa.
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 27 910,00 euroa. Tähän sisältyi jäsenmaksutuottoja
24 800,00 euroa ja ansiomerkkien ja viirien tuottoja 3 110,00 euroa. Rahoitustoiminnan
tuotot olivat yhteensä 293,21 euroa.
Yleisavustuksiin sisältyy Suomen Kylät ry:n saama valtionavustus 1 200 000 euroa vuonna
2020, josta tuotoksi on kirjattu käytetty avustus 1 171 513,52 euroa. Käyttämätöntä avustusta siirtyi seuraavalle vuodelle yhteensä 87 135,38 euroa. Valtionavustusta siirrettiin 20
toimintayksikölle, jokaiselle 40 735,00 euroa eli yhteensä 814 700,00 euroa.
Suomen Kylät ry:n kirjanpidollinen tasearvo oli vuonna 2020 yhteensä 742 906,93 euroa.
Taseen vastaavaa -puoli pitää sisällään mm. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n osakkeet
ja SVOP-rahaston sijoitukset 20 000,00 euroa, Osuuskunta Pro Perniön osakkuuden 5 000,00
euroa, ansiomerkkivaraston 1 936,48 euroa, LIKVI-lainasaamisia 53 800,00 euroa ja käyttötilin rahat 537 127,83 euroa. Loppu koostuu lyhytaikaisista myyntisaamisista ja hankkeiden
siirtosaamisista sekä muista pienistä saamisista. Yhdistyksen vieras pääoma koostuu hankkeiden, valtionavun ja palkanlaskennan jaksotuksista sekä pienistä ostoveloista. Suomen Kylät ry:llä ei ole pitkäaikaista lainaa.
Suomen Kylät ry:n alijäämä tilikaudelta 2020 on 11 151,03 euroa, joka on katettu omasta
pääomasta. Alijäämän kattamisen jälkeen Suomen Kylät ry:n oma pääoma on yhteensä
396 803,01 euroa. Oma pääoma on syntynyt pääosaltaan Suomen Kylät ry:n aikanaan voittaman verkostoyksikköpalvelujen ostopalvelutarjouksen tuottamasta ylijäämästä MMM:n kaikille toimijoille avoimessa julkisessa tarjouskilpailussa.
Suhteellisen hyvästä vapaasta omasta pääomasta johtuen Suomen Kylät ry on melko vakavarainen. Suomen Kylät ry:n omavaraisuusaste on tilinpäätöksessä 53,4 %. Maksuvalmius on
pysynyt hyvänä johtuen kohtalaisen vahvasta kassatilanteesta. Suomen Kylät ry:n talous on
kuitenkin hyvin riippuvainen valtioavustuksen sekä hanketoiminnan tuottamasta
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tulorahoituksesta.
Suomen Kylät ry:n talouspäällikkönä on toiminut Tuomas Rokka, tilintarkastajana KHT Vesa
Peltola ja toiminnantarkastajana pankinjohtaja Antti Riutta Karjalohjalta.

8. YHTEENVETO
Kylätoiminnan valtionaputilanne oli vuonna 2020 varsin hyvä, 1,2 milj. euroa, edellisen vuosikymmenen puolivälin vaikeiden vuosien jälkeen. Myös hankekanta on pysynyt kohtuullisen
vahvana; vuoden 2020 aikana toteutettiin kaikkiaan viittä eri hanketta. Lisäksi toteutettiin
kaikkien Leader-ryhmien yhteisesti rahoittamaa Leader-asiamies-ostopalvelusopimustoimintaa.
Järjestön toiminnallisia edistysaskelia olivat mm. korona-aikana otettu merkittävä digiloikka
ja etäkokoustamisen yleistyminen, uuden valtakunnallisen Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021–2024 sekä Kestävän kehityksen sitoumuksen valmistuminen, eduskunnan tekemien
budjetin pienkorjausten saaminen kylätoiminnan valtionapuun vuodelle 2021 (+300 000 e),
Suomen Kylät ry:n sekä maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien vuorovaikutuksen tiivistyminen, eduskunnan kylätoimintaverkoston toiminta, sähköisen ja sosiaalisen median viestinnän vahvistuminen (fb, twitter, instagram), Avoimet Kylät -etätapahtuman onnistuminen, keskusjärjestön vetämien kehittämishankkeiden toteuttaminen yhteistyössä
seitsemän kylien maakunnallisen yhdistyksen kanssa, korttelijaoston toiminnan vakiinnuttaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä järjestön hyvän sisäisen keskusteluilmapiirin ja yhteistyöhengen vahvistaminen. Lisäksi Suomen Kylät ry oli yhdessä MTK:n ja ProAgrian kanssa
perustamassa Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n, jolla on tärkeä merkitys mm. maatalouden kausityövoiman välittämisessä maaseudulla.
Suomen Kylät ry on toiminut:
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä
Valtakunnallisella tasolla kanssakäyminen lisääntyi eduskunnan, hallinnon ja sidosryhmien
sekä kansainvälisesti eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen työn kautta. Vuoden 2020 aikana
Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta valmistelevassa CAP-strategiaryhmässä sekä CAP-maaseutu- ja –hallintomallityöryhmissä, MannerSuomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmissä, Seurantaloasiain neuvottelukunnassa ja Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa.
Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat saaneet Suomen Kylät ry:n tuki- ja koulutuspalveluja
sekä valtakunnallisten hankkeiden myötä hyviä käytäntöjä ja uutta toimintaa. Seudullisella
tasolla Suomen Kylät ry on läheisessä kanssakäymisessä kaikkien 54 Leader-ryhmien kanssa
toimien niiden yhteistyöverkostona, jota Suomen Kylät ry:n Leader-asiamies on palvellut.
Myös yhteyksiä Ahvenanmaan paikallistoimijoihin on pidetty yllä; Ahvenanmaa tulee jatkossa
tiiviimmin mukaan valtakunnallisen CAP-strategian piiriin kaudella 2021–2027.
Yhteistyötä tehtiin useiden järjestöjen ja järjestöjen yhteistyöelinten kuten Soste ry:n ja
Kansalaisareenan kanssa. Suomen Kylät ry:stä on tullut varsin haluttu yhteistyökumppani eri
alojen toimijoiden keskuudessa.
Kylä-, asukas- ja paikallistoiminnan tukijana ja puolestapuhujana
Suomen Kylät ry on tukenut omaehtoista paikallistoimintaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien laajentamista mm. koulutuksella sekä osallistumalla Maaseutupolitiikan neuvoston
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toimintaan. Tärkeitä työvälineitä ovat Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma,
Kestävän kehityksen sitoumus, maakunnalliset ja kuntakohtaiset kyläohjelmat, Leader-ryhmien omat ohjelmat sekä paikalliset kylien kehittämissuunnitelmat. Myös kaupunginosille on
tarjottu tukea Suomen Kylät ry:n Leader-asiamiehen kautta.
Kylätoiminta on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on edustus
sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)
jäsen ja sillä on edustajansa sen valtuustossa.
Muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja keskustelun ajankohtaisia aihealueita ovat olleet
mm. kylien turvallisuus, maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen kouluverkon turvaaminen ja kehittäminen sekä nuoret ja lapsiperheet.
Avoimet Kylät -tapahtuma toteutettiin koronapandemian takia vuonna 2020 virtuaalisesti.
Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti, joka oli tarkoitus pitää Kurikassa syksyllä 2020, jouduttiin siirtämään koronapandemian takia pidettäväksi vuoden 2021 lokakuun alussa.
Kylien ja Leader-ryhmien tukijana
Suomen Kylät ry on tarjonnut maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille koulutusta ja viestinnällistä tukea mm. mediatiedotteiden, uutiskirjeiden ja kotisivujen sekä sosiaalisen median välityksellä. Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat toimineet oman maakuntansa kylien tukena ja yhteistyöfoorumina. Maakunnallinen kyläohjelma on jokaisessa maakunnassa. Ruotsinkielistä toimintaa on toteutettu yhteistyössä SLF/Svenskfinlands Byarin
kanssa. Leader-asiamies on työskennellyt aktiivisesti tulevan ohjelmakauden valmistelussa
Leader-toiminnan osalta sekä edistänyt vuoropuhelua Mavin kanssa kaikkien Leader-ryhmien
hyväksi.
Kylätoiminnan voimavarojen järjestäjänä
Kylätoiminnan valtionavun taso, joka on aiempina vuosina heitellyt voimakkaasti valtion menoleikkausten paineissa, oli vuodelle 2020 MMM:n budjettiesityksessä 1 100 000 euroa, johon
eduskunta lisäsi syksyllä 2019 budjetin pienkorjausten yhteydessä 100 000 euroa vuodelle
2020. Siten vuoden 2020 taso oli 1,2 milj, euroa.
Kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2021 nousi niin ikään eduskunnan myötävaikutuksella syksyn 2020 budjetin pienkorjauksissa 1,4 miljoonaan euroon vuodelle 2021. Pitkän ajan tavoitetaso on 2,0 milj. euroa, jolla kaikkien maakunnallisten kyläasiamiesten työ saataisiin kokoaikaiseksi.
Hankkeiden käynnistäjänä
Suomen Kylät ry:n hanketoiminta on varsin laajaa ja ulottuu useisiin maakuntiin. Hanketoiminta muodostaa keskeisen osan kylätoiminnan rahoitusta ja tuotekehittelyä sekä keskusjärjestössä että aluetasolla. Vuonna 2020 Suomen Kylät ry toteutti yhteensä viittä hanketta:
kahta STEAn rahoittamaa sosiaalipoliittista hanketta (Me miehet – Toimintakyky kuntoon hanke ja Koti kylään -maahanmuuttajien aktivointihanke), Työtä kaikille -työllistämishanketta, MANEn rahoittama Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkoston osahanketta (KAHVEE)
ja kansainvälistä ROAD-hanketta sekä hankkeiden lisäksi Leader-asiamies-ostopalvelutoimintaa. Kokonaan uutena hankkeena myönteisen kaksivuotisen rahoituspäätöksen sai vuoden
2021 alusta käynnistynyt Kyläturvallisuus 2025 -hanke, jota valmisteltiin vuoden 2020 aikana.
Ohjelmallisuuden toteuttajana
Voimistuvat Kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt –ohjelman eli Paikallisen kehittämisen
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valtakunnallisen ohjelman toteuttaminen jatkui vuonna 2020, joka oli kyseisen ohjelman
viimeinen voimassaolovuosi. Vuonna 2020 valmisteltiin Suomen Kylät ry:n hallituksen ja neljän jaoston voimin kokonaan uusi Paikallisuudella paremmaksi – Paikallisen kehittämisen
ohjelma 2021–2024, joka sisältää yhteensä 25 toimenpide-ehdotusta.
Suomen Kylät ry on osallistunut valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja toimenpideohjelman toteutukseen ja omalta osaltaan 6. maaseutupoliittisen kokonaisohjelman esitysten eteenpäin viemiseen sekä myös uuden kokonaisohjelman valmisteluun. Suomen Kylät
ry:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti Maaseutupolitiikan neuvoston
työhön toimimalla sen sihteeristössä ja eri teemaverkostoissa, erityisesti Kansalaistoiminnan
ja hyvinvoinnin KAHVEE-verkostossa yhtenä sen osatoteuttajista. Suomen Kylät ry on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen ja järjestön puheenjohtaja ja Leader-asiamies toimivat neuvoston apulaispääsihteereinä.
Viestijänä ja mielipidevaikuttajana
Suomen Kylät ry:n uusittu visuaalinen ja viestinnällinen ilme on vakiintunut vuoden 2020
aikana keskusjärjestön ohella koko järjestössä myös kylätoiminnan alue- ja paikallistasolla.
Uutiskirjeet ovat käytössä, samoin sosiaalisen median (facebook, instragram, twitter) kanavat reaaliaikaisen tiedottamisen välineinä. Leader-ryhmillä ja Suomen Kylät ry:llä on kummallakin oma nykyaikainen brändiasunsa logoineen ja sivustoineen; www.leadersuomi.fi ja
www.suomenkylat.fi.
Suomen Kylät ry on toiminut eduskunnan, sen valiokuntien, eduskuntaryhmien, eduskunnan
kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan mm. kylätoiminnan
valtionapua koskevissa asioissa. Suomen Kylät ry on laatinut myös kannanottoja ja pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin uusiin lakiesityksiin sekä laki- ja asetusmuutoksiin eri tahoille, mm. LVM:lle ja YM:lle.
Suomen Kylät ry:n hallitukselle valmistelevaa työtä tekevien neljän jaoston työ on ollut intensiivistä ja rakentavaa.
Kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston vahvistajana
Kylätoiminta yhdistettynä LEADER-toimintatapaan ja laajaan maaseutupolitiikkaan on suomalaisen maaseutupolitiikan tunnusomainen piirre. Suomi on ollut avainasemassa, kun eurooppalaisten kyläliikkeiden ja Leader-ryhmien yhteistyötä on tiivistetty. Samalla on autettu
uusia valtakunnallisia kyläliikkeitä ja eri maiden Leader-toiminnan alkutaivalta. Suomen Kylät ry:llä on pitkäjänteisen työn tuloksena hyvät kansainväliset yhteydet eri maihin ja järjestöihin, osin myös Euroopan ulkopuolella
Suomen Kylät ry toimi kansainvälisellä tasolla monipuolisesti. E40-konsortion tarjous EU-komission Älykäs maaseutu -aloitteen kilpailutuksessa tuli hyväksytyksi, mikä toi Suomen Kylät
ry:lle keskeisen kumppaniroolin kansainvälisen Smart Rural 21 -hankkeen toteutukseen. Ensimmäisen viiden pilottikylän joukkoon valittiin Suomen älykkäin kylä -kilpailun finalisti Raudanmaa Pirkanmaalta. Suomen Kylät ry oli alustuksillaan mukana myös Euroopan alueiden ja
kaupunkien viikon työpajassa ”Global Crisis – Local Responses” ja jatkoi tarmokasta työtään
Euroopan kylätoimintaliikkeiden kattojärjestön ERCAn uudistamiseksi. Suomen Leader-ryhmät ottivat aktiivisesti osaa EU-tason kattojärjestönsä ELARDin vaikuttamiskyselyihin: Vuoden 2021 eurooppalaista maaseutuparlamenttia valmisteltiin pidettäväksi Puolassa.

9. SAMMANDRAG
Nivån på byaverksamhetens statsbidrag var år 2020 tämligen god, eller 1,2 miljoner euro,
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efter de svåra åren i mitten av föregående årtionde. Även antalet projekt var förhållandevis
god; under år 2020 genomfördes allt som allt fem olika projekt. Dessutom förverkligades
köptjänstavtalsverksamheten för Leader-ombudsmännen, vilken har gemensamt finansierats
av alla Leader-grupper.
Framstegen inom Finlands Byars verksamhet var bl.a. det betydande digitala språnget som
organisationen tog under coronaperioden och övergången till distansmöten som blev allt
vanligare, det nya nationella lokala utvecklingsprogrammet 2021 – 2024 och åtagandet för
hållbar utveckling som blev klart, framgång med att få tillägg till byaverksamhetens statsbidrag för år 2021 (+300 000 euro) genom riksdagens småjusteringar i budgeten, intensivare
växelverkan mellan Finlands Byar, de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna, verksamheten inom riksdagens nätverk för byaverksamhet, förbättrandet av den elektroniska
kommunikationen och kommunikationen med sociala medier (fb, twitter, instagram), ett
lyckat Öppna Byarnas dag-evenemang som hölls online, utvecklingsprojekten som centralorganisationen förverkligade i samarbete med sju regionala byaföreningar, stadsdelsutskottets
verksamhet som etablerades, internationellt samarbete och organisationens inre goda diskussionsatmosfär och stärkandet av samarbetsandan. Ytterligare har Finlands Byar rf, tillsammans med MTK och ProAgria, bildat Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy som har en
viktig roll vid bl.a. förmedling av säsongbetonad arbetskraft för jordbruket.
Finlands Byar rf har fungerat som:
Samarbetsorganisation för lokal utveckling på nationell nivå
På nationell nivå ökade samverkan med riksdagen, liksom med förvaltningen och intressenter, samt internationellt genom europeiska samarbetsorganisationer. Under år 2020 var Finlands Byar med i Finlands jordbruks- och landsbygdspolitiks beredande CAP-strategigrupp
och arbetsgruppen för CAP-landsbygds- och förvaltningsmodellen, i uppföljningskommittén
för Fastlands-finlands landsbygdsprogram, i flera styrgrupper för utvecklingsprojekt, i Föreningshusdelegationen och i styrelsen för Landsbygdens Bildningsförbund.
De regionala byaföreningarna har fått service av Finlands Byar i fråga om stöd och utbildning,
samt god praxis genom nationella nätverksprojekt och ny verksamhet. På det subregionala
planet är Finlands Byar i nära samverkan med alla 54 Leader-grupper genom att fungera som
deras samarbetsnätverk, vilket Finlands Byars Leader-ombudsman har skött. Även kontakter
till Ålands lokala aktörer har upprätthållits; i fortsättningen kommer Åland att vara mer
involverat i den nationella CAP-strategin under perioden 2021 – 2027.
Finlands Byar samarbetade med flera organisationer och organisationernas samarbetsorgan
som Soste rf och Medborgararenan. Finlands Byar har blivit en ganska eftertraktad samarbetspartner bland aktörer inom olika områden.
Språkrör för bya- och invånarverksamhet samt lokal verksamhet
Finlands Byar rf har stöttat en på självtillit baserad och lokalt förankrad verksamhet, samt
arbetat för att utöka medborgarnas påverkningsmöjligheter, bl.a. genom utbildning, samt
genom att delta i Landsbygdspolitiska rådets verksamhet. Ett viktigt redskap har varit det
egna nationella programmet för lokal utveckling, åtagandet för hållbar utveckling, landskapens och kommunernas byaprogram, Leader-gruppernas program, samt de lokala byautvecklingsplanerna. Även stadsdelsverksamheten har erbjudits stöd via Finlands Byars Leader-ombudsman.
Finlands Byar rf ingår i Frivilliga räddningstjänstens nätverk (Vapepa) och har representation
i dess centralkommitté. Finlands Byar rf är medlem i Räddningsbranschens
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Centralorganisation i Finland (SPEK) och har en representant i dess fullmäktige.
Andra aktuella ämnesområden beträffande samhällelig påverkan och diskussion var bl.a. byarnas trygghet, växelverkan mellan landsbygd och stad, smarta byar, tryggandet och utvecklingen av skolnätet på grundskolenivå, samt ungdomar och barnfamiljer.
Under år 2020 genomfördes evenemanget Öppna Byarnas dag virtuellt p.g.a. coronapandemin. Landsbygdsparlamentet påverkades även av coronapandemin. Det nationella evenemanget, som skulle hållas hösten 2020 i Kurikka, måste flyttas till början av oktober 2021.
Stöder byarna och Leader-grupperna
Finlands Byar rf har erbjudit utbildning åt de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna och kommunikativt stöd via pressmeddelanden, nyhetsbrev och webbplats, samt förmedling via sociala medier. De regionala byaföreningarna har verkat som stöd och samarbetsforum för byarna inom det egna området. Det finns ett regionalt byaprogram i varje
landskap. Den svenska verksamheten har förverkligats i samarbete med Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)/Svenskfinlands Byar. Inom Svensk Byaservice arbetar kanslisekreterare Kenneth Sundman, men även specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren har till viss del deltagit i arbetet. Leader-ombudsmannen har arbetat aktivt i beredningen av kommande programperiod för Leader-verksamhetens del, samt främjat växelverkan med Mavi till gagn för
alla Leader-grupper.
Arbetar för byaverksamhetens resurser
Nivån på byaverksamhetens statsbidrag, som under tidigare år svängt kraftigt p.g.a. statens
kostnadsnedskärningar, var år 2020 i JSM:s budgetproposition 1 100 000 euro, som riksdagen
höjde med 100 000 euro i samband med små justeringar i budgeten under hösten 2019.
Sålunda var 2020 års nivån på statsbidraget 1,2 miljoner euro.
Genom parlamentariskt stöd i riksdagen höjdes byaverksamhetens statsbidrag även under
hösten 2020 i samband med små justeringar i budgeten till 1,4 miljoner euro för 2021. Målet
på lång sikt är 2,0 miljoner euro, vilket skulle betyda heltidsarbete för alla regionala byaombud.
Initiativtagare till projekt
Finlands Byar rf:s projektverksamhet är ganska omfattande och sträcker sig till flera landskap. Projektverksamheten utgör nu en betydande del av byaverksamhetens finansiering och
produktutveckling, både för takorganisationen som på regional nivå. Under år 2020 genomförde Finlands Byar rf fem projekt: två STEA-finansierade socialpolitiska projekt, projektet
Me miehet – Toimintakyky kuntoon och Koti Kylään – aktiveringsprojekt för invandrare,
sysselsättningsprojektet Jobb för alla, Landsbygdspolitiska rådets finansierade delprojekt –
temanätverket för medborgarverksamhet och välmående (Kahvee), samt internationella
ROAD-projektet, och förutom projekten dessutom köptjänstverksamheten för Leader-ombudsmannen. Som ett helt nytt projekt fick Kyläturvallisuus 2025-projektet, som inleddes i
början av år 2021, ett positivt tvåårigt finansieringsbeslut.
Förverkligar program
Förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå, (Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma), har fortsatt år
2020, vilket var programmets sista år. År 2020 har det utarbetats ett helt nytt program av
styrelsen för Finlands Byar rf och dess fyra utskott. Programmet Bättre med lokal utveckling
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– Lokalt utvecklingsprogram 2021–2024 (Paikallisuudella paremmaksi – Paikallisen kehittämisen ohjelma vuosille 2021–2024) innehåller 25 åtgärdsförslag.
Finlands Byar rf har deltagit i förverkligandet av statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse
och åtgärdsprogram, samt för egen del fört vidare förslagen i det sjätte landsbygdspolitiska
helhetsprogrammet, samt även i beredning av det nya helhetsprogrammet. Finlands Byars
förtroendemän och anställda har deltagit aktivt i Landsbygdspolitiska rådets arbete genom
att verka i sekretariatet och olika temanätverk, särskilt i temanätverket för medborgarverksamhet och välmående som en av dess genomförare. Finlands Byar är medlem i Landsbygdspolitiska rådet, och ordföranden för Finlands Byar samt Leader-ombudsmannen fungerar som
rådets biträdande generalsekreterare.
Informatör och opinionsbildare
Finlands Byar rf:s förnyade ”look”, visuellt och kommunikativt, har etablerats under år 2020,
inte bara i centralorganisationen utan även i hela organisationen, även för byaverksamhet
på regional och lokal nivå. Utgivningen av nyhetsbrevet fortgår, liksom informationen i realtid genom sociala medier (facebook, instagram, twitter). Leader-grupperna och Finlands
Byar har nu båda två egna moderna varumärken med sina logon och webbplatser; www.leadersuomi.fi och www.suomenkylat.fi.
Finlands Byar rf har aktivt arbetat för byaverksamheten, bl.a. i ärenden som berör statsbidraget, i riksdagens utskott, bland riksdagsgrupper, i riksdagens nätverk för byaverksamhet,
samt i jord- och skogsbruksministeriet. Finlands Byar har även utarbetat ställningstaganden
och begärda utlåtanden för landsbygden och byarna som berör nya lagförslag, samt lag- och
förordningsändringar för olika parter, bl.a. till kommunikationsministeriet och miljöministeriet. Förberedande arbeten till Finlands Byar rf:s styrelse har varit intensiva och konstruktiva
från de fyra utskotten.
Främjar byarnas och de lokala utvecklarnas internationella nätverk
Byaverksamheten i kombination med verksamhetsformen för Leader och den breda landsbygdspolitiken är ett kännetecken för finländsk landsbygdspolitik. Finland har varit i nyckelställning när den europeiska byarörelsens och Leader-gruppernas samarbete intensifierats.
Man har även gett stöd vid tillkomsten av nya nationella byarörelser och för att få i gång
Leader-verksamhet i olika länder. Som ett resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete
har Finlands Byar rf goda internationella kontakter till olika länder och organisationer, delvis
även utanför Europa.
På internationell nivå verkar Finlands Byar även mångsidigt. E40-konsortiets bud i offerten
för EU-kommissionens Smarta landsbygder-initiativet godkändes, vilket gav Finlands Byar rf
en viktig partnerroll i genomförandet av det internationella Smart Rural 21-projektet.
Raudanmaa från Birkaland, finalist i tävlingen Finlands smartaste by, valdes till en av de fem
första pilotbyarna i projektet. Finlands Byar deltog också i Europeiska veckan för regioner
och städer med anföranden i workshopen ”Global Crisis – Local Responses”, samt fortsatte
sitt handlingskraftiga arbete med att reformera den europeiska byaverksamhetsrörelsens
takorganisation ERCA. De finländska Leader-grupperna deltog aktivt i sin europeiska takorganisation ELARD:s konsekvensundersökning, samt i beredningen för att arrangera den europeiska Landsbygdsriksdagen 2021 i Polen.
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Liite 1. Hallituksen jäsenet 2020
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Liite 2. Suomen Kylät ry:n jaostojen kokoonpanot 2020
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Liite 3. Kylätoiminnan tunnuslukuja vuosina 2018–2020

VUOSI
2020
4 444

VUOSI
2019
4 293

VUOSI
2018
4 280

3 407
40

3 279
48

3 167
48

663

678

695

1 824

1 920

1 978

27
12
10
5

62
15
25
22

49
16
24
9

1 887

1 869

1 799

605
145 090

638
93 148

592
62 677

8. Kylätoiminnassa työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrä (henkilöä)

584

654

601

9. Laskelma tehdystä kylätoiminnan vapaaehtoistyöstä (tuntia)

5 024 758

6 638 738

6 302 286

75,4 milj. €

99,6 milj. €

95,8 milj. €

TUNNUSLUKU
1. Toiminnallisten kylien määrä
(ei maarekisterikyliä)

2. Rekisteröidyt kyläyhdistykset
-joista kuntakohtaisia
3. Ei-rekisteröidyt kylätoimikunnat
(Lukumäärä vähenee pitkällä aikavälillä)

4. Voimassa olevat kyläsuunnitelmat
5. Kyläasiamiesten* lukumäärä (htv) yhteensä
- Maakunnalliset (usea osa-aikainen)
- Seutukunnalliset
- Kuntakohtaiset
6. Jäsenyhteisöjä yhteensä
7. Avoimet Kylät -tapahtuma
- Tapahtumien määrä
- Kävijöitä arviolta yhteensä **

Arvo

*kylillä neuvonta-, koulutus- ja aktivointityötä tekevä monialainen maaseutukehittäjä
**Vuoden 2020 verkkotapahtumiin osallistuneet, videoiden yms. katselukerrat jne.

32

Vuosikertomus 2020

Liite 4. Suomen Kylät ry:n jäsenyhteisöt 2020
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Liite 5. Yhdistyksen vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase
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