SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 4/2021

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistai 14.9.2021 klo 12.00 - 16.00, Teams-etäkokous
Läsnä:
x Rinne Petri
Aunola Esa
x Väisänen Markku
x Tantarimäki Sami
x Högbacka Mathias
x Vesisenaho Eliisa
Mäki-Hakola Marko
x Malinen Pentti
x Wasström Gunilla
x Vänttinen Anne
x Tulikukka Pirjo
x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja
jäsen, vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Perheentupa Tuomas
Rokka Tuomas
Walls Heli
Liitelä Marianne
Ketonen Anssi
Niilivuo Johanna
Frantti Anuliina
Smedslund Kim
x Nenonen Juhani
x Ameli Manar

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
järjestösihteeri
viestintäpäällikkö
maallemuuttoasiamies
viestintäverkostokoordin.
kv-koordinaattori
projektipäällikkö
projektipäällikkö

x
x
x
x

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
Töitä Suomesta tvp Oy

Hanhijärvi Jani
Mäenpää Pasi
Ahtiainen Karoliina
Koskinen Riikka

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

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

91. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen ajankohtaiskatsauksen mm. CAP-asioista.
92. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
93. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
94. Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajan tehtävään hakeneet

Hakuaika on päättynyt 3.9.2021. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n Riikka Koskinen
selostaa. (Ainoastaan hallituksen jäsenet läsnä tämän asiakohdan käsittelyn ajan.)
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Esitys:
Kuullaan selostus ja päätetään jatkotoimista; hallituksen jäsenet saavat kaikki hakemukset luettavakseen.
Päätös:
Päätettiin valita tj-rekrytointiprosessin jatkovaiheisiin seuraavat 22 henkilöä 77 hakijan joukosta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Valinta jatkovaiheisiin perustuu työnhakuilmoituksessa olleiden valintakriteerien pisteytykseen.
Seuraavassa vaiheessa ehdokkaat saavat vastattavakseen kirjallisen kysymyksen paikallisesta
kehittämisestä ja sen tulevaisuudesta Suomessa sekä muutaman videolla vastattavan kysymyksen. Näiden perusteella valintaraati kutsuu 8-10 hakijaa laajempaan, videoitavaan jatkohaastatteluun. Laajojen videohaastatteluiden perusteella valintaraati päättää kärkihakijat n. 3-4 hlöä, jotka
kutsutaan myös 4.11.2021 hallituksen kokoukseen esittäytymään ennen hallituksen lopullista
valintapäätöstä. Hallituksen kokous 4.11.2021 pidetään fyysisenä Helsingissä. Kärkihakijoista
valitaan varsinaisen toiminnanjohtajan lisäksi ensimmäiselle ja toiselle varasijalle päässeet.
-

Eliisa Vesisenaho poistui pykälässä 94. haastateltavien valintaa ja menettelytapoja koskevassa kohdassa kokouksesta, samoin hallituksen ulkopuoliset henkilöt. Kokouksen sihteerinä
toimi kyseisen asiakohdan käsittelyn ajan puheenjohtaja Petri Rinne.
Asiakohdan käsittelyn jälkeen Eliisa Vesisenaho ja hallituksen ulkopuoliset henkilöt palasivat kokoukseen.
Vesisenahon varajäsen Jaana Paananen poistui kokouksesta.
Lopuksi käytiin avoimuuden näkökulmasta keskustelua henkilöstön osallistumisesta jollain
tavoin valintaprosessiin. Päätettiin, että hakija-aineisto jaetaan myös Suomen Kylät ry:n valtionaputiimin jäsenille eli kehittämisjohtajalle, talouspäällikölle, viestintäpäällikölle ja järjestösihteerille tutustuttavaksi kuuntelu- ja katseluoikeudella.

95. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n ajankohtaiset asiat
Riikka Koskinen selostaa.
Esitys:
Kuullaan selostus ja käydään keskustelua.
Päätös:
Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi valittu Riikka Koskinen selosti yhtiön
tilannetta: Yhtiöön on palkattu uusi henkilö työntekijäksi. Paraikaa toteutetaan toimeksiantona
kolmea toiminnanjohtajarekrytointia sekä MMM:n tilaamaa Koronaneuvontapuhelin -palvelua.
Toimintaa on laajennettu ja laajennetaan edelleen kv-rekrytointeihin ja ulkomaisen työvoiman
välitykseen. Lisäksi panostetaan yhtiön toiminnan tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin.
96. Suomen Kylät ry:n puheenjohtajan valinta syyskokouksessa 25.11.2021
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi puheenjohtajan selostus ilmoittautuneista puheenjohtajakandidaateista. Kyläja Leader-jaostot järjestävät puheenjohtajaehdokkaaksi tähän mennessä ilmoittautuneelle Jari
Koskiselle kuulemistilaisuudet.
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Päätös:
Järjestetään kaksi puheenjohtajaehdokas Jari Koskisen kuulemistilaisuutta, toinen Leader-jaoston toimesta ke 22.9.2021 klo 9 - 10, toinen kyläjaoston toimesta ti 12.10.2021 klo 18 - 20.
97. Maaseutuparlamentin järjestämisen tilannekatsaus
Maaseutuparlamentti toteutetaan virtuaalisesti ja monipaikkaisesti ti-to 28.-30.9.2021.
Suomen Kylät ry:n palkitsemistilaisuus järjestetään iltatilaisuutena keskiviikkona 29.9.2021.
Puheenjohtaja ja viestintäpäällikkö selostavat Maaseutuparlamentin toteutuksen tilannetta.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja kuullaan Suomen Kylät ry:n ja sen aluetoimijoiden Maaseutuparlamenttiin tuottamasta sisällöstä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus: Suomen Kylät ry:llä on oma osasto ja pari
tietoiskua. Saako maalle muuttaa? -työpaja on rajattu 20 hengelle. Keskiviikon 29.9.2012
palkintogaala klo 18 alkaen striimataan maaseutuparlamentti.fi -sivustolle. Tällä kertaa jokainen
palkittava saa puheenvuoron.
98. Lokaali-tapahtuma 2022 ja Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhla Lappeenrannan RauhassaSuomen Kylät ry (aiemmin Suomen Kylätoiminta ry) on merkitty yhdistysrekisteriin elokuussa
1997. Yhdistys täyttää 25 vuotta samaan aikaan kun Lappeenrannan Rauhassa Holiday Club
Saimassa järjestetään Lokaali-tapahtuma pe-su 26.-28.8.2022. Suomen Kylät ry:n ja Etelä-Karjalan kylät ry:n kesken on sovittu, että Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhla järjestetään Lokaalitapahtuman yhteydessä su 28.8.2022. Juuri ennen Lokaalia Lappeenrannassa on myös maaseutututkijoiden tapaaminen. Viestintäpäällikkö ja kehittämisjohtaja ovat käyneet paikan päällä tutustumassa tiloihin.
Esitys:
Merkitään viestintäpäällikön ja kehittämisjohtajan selostukset tiedoksi ja käydään alustavaa
keskustelua Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhlien toteutuksesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan ja viestintäpäällikön selostukset. Etelä Karjalan Lokaalitapahtumapaikan puitteet Lappeenrannan Rauhassa ovat erinomaiset. Sunnuntaina 28.8.2022
järjestettävään Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhlaan kutsutaan laajasti myös ne henkilöt, jotka
ovat olleet myötävaikuttamassa järjestön toiminnan vahvistumiseen sen 25-vuotisen taipaleen
aikana.
99. Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajatapaamisen sekä maakunnallisten kyläasiamiesten vuositapaamisen kuulumiset
Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajat ovat olleet koolla 1.9.2021 Teams-yhteydellä.
Maakunnallisten kyläasiamiesten vuositapaaminen toteutettiin paikan päällä Kokemäellä 8.10.9.2021. Paikalla olleet selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Koulutus työnantajajuridiikasta järjestetään
viikolla 48 lakimies Reijo Petrellin vetämänä. Koska työnantajajuridiikan kysymykset koskettavat maakunnallisten kyläyhdistysten hallitusten jäsenten lisäksi myös Leader-ryhmien hallitusten

keskeisiä luottamushenkilöitä, hekin voivat tällä kertaa osallistua kyseiseen Teams-koulutukseen.
Kyläasiamiesten vuositapaamisessa Kokemäellä oli paikalla 13 maakunnallista kyläasiamiestä.

4

100.
Korona-avustus seuraintaloja ylläpitäville yhteisöille
OKM on julistanut korona-avustusten haun avoimeksi myös kuluvalle vuodelle. Avustushakemukset on jätettävä OKM:lle 23.9.2021 mennessä. Suomen Kylät ja Suomen Kotiseutuliitto järjestävät aiheesta yhteisesti hakuinfon paikallistoimijoille 7.9.2021 klo 17.30 - 18.30.
Viestintäpäällikkö selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus. Suomen Kotiseutuliiton/OKM:n Sanna Käyhkö
toimi korona-avustusasioiden kouluttajana. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 150 henkilöä, paikalla oli noin 100 henkilöä. Koulutuksesta, joka sai kiitosta, tehtiin myös tallenne.
101.
Suomen Kylät ry:n talousasiat
Vuoden 2022 valtion talousarvioesityksessä kylätoiminnan valtionavuksi esitetään 1,1 miljoonaa
euroa.
Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 1A – 1D).
Kainuun Nuotta ry hakee 10.00 euron likvilainalle uutta jatkoa 31.12.2022 saakka.
Esitys:
Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta.
Päätetään Kainuun Nuotta ry:n likvilainan jatkosta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta.
Päätettiin myöntää Kainuun Nuotta ry:lle jatkoaikaa 10.000 euron likvilainalle 31.12.2022 saakka.
Markku Väisänen jääväsi itsensä likvilainan käsittelyä koskevasta asiakohdasta.
Sami Tantarimäki liittyi kokoukseen.
102.
CAP27-suunnitelmasta lausuminen
Kuullaan Leader- ja kyläjaoston puheenjohtajien selostukset Suomen Kylät ry:n CAP27-suunnitelman lausunnosta. Lausunto on jätettu Lausuntopalveluun 10.9.2021 mennessä (LIITE 2).
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Eliisa Vesisenahon ja Leader-asiamiehen selostukset Suomen Kylät ry:n CAPlausunnon Leader-jaoston työstämästä osiosta sekä Jani Hanhijärven ja kehittämisjohtajan selostukset kyläjaoston työstämästä osuudesta. Jaetaan lausunnon kylätoiminta-osuus maakunnallisille kyläyhdistyksille tiedoksi ja hyödynnettäväksi niiden mahdollisesti vielä lausuessa ELYkeskuksille alueellisista maaseudun kehittämisohjelmista. Leader-puolella meneteltäneen suunnilleen samoin Leader-jaoston lausunto-osuuden suhteen.
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103.
Kylälle asumaan -tilaisuudet, maallemuuttopodcastit, Teams-koulutukset paikallistoimijoille ja kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9.12.2021
Maallemuuttoasiamies ja viestintäverkostokoordinaattori selostavat; jälkimmäistä koskevia alustavia suunnitelmia viestintäpäällikkö ja kehittämisjohtaja.
Esitys:
Merkitään tiedoksi em. selostukset ja käydään keskustelua.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi maallemuuttoasiamiehen ja viestintäverkostokoordinaattorin selostukset Kylälle
asumaan -tilaisuuksista, maallemuuttopodcasteista ja Teams-koulutuksista paikallistoimijoille.
Kuultiin kehittämisjohtajan ja viestintäpäällikön alustavia kaavailuja kylätoiminnan valtakunnallisten neuvottelupäivien tulevasta sisällöstä.
104.
-

Suomen Kylät ry:n hankkeiden tilannekatsaukset
Manner-Suomen maaseutuohjelman valtakunnalliseen hakuun Maaseutuasuminen 2.0 -hankesuunnitelma, Johanna Niilivuo ja Anuliina Frantti selostavat.
Aloite järjestöjen valtakunnallisesta työllistämishankkeesta ministeri Haataiselle, projektipäällikkö Juhani Nenonen selostaa.
Suomen Kylät ry:n päättyneet STEA-hankkeet sekä yksivuotinen Vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hankehakemus, joka on jätetty Leader Aisaparille, Leader-Karhuseudulle ja Ykkösakselille, Manar Ameli selostaa.

Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset uusista haetuista hankkeista ja hyväksytään tehdyt toimet.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi selostukset haetuista hankkeista ja hyväksyttiin tehdyt toimet. Hankkeiden työntekijät rekrytoidaan, kun saadaan hankepäätökset. Käytiin lyhyesti läpi Suomen Kylät ry:n hankkeiden kokonaistilanne.
105.
Viestinnän ajankohtaiset asiat sekä Avoimet Kylät -päivän kuulumiset
Viestintäpäällikkö ja järjestösihteeri selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi viestintäpäällikön ja järjestösihteerin selostukset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus. Paraikaa viestintäpanokset ovat Maaseutuparlamentin toteutuksessa. Lisäksi tulossa on kaksi maallemuuttovideota. Avoimet Kylät -päivä toteutui
suunnitellulla tavalla.
106.
Eduskunnan kylätoimintaverkoston ajankohtaiset asiat
Petri Rinne ja verkoston sihteeri Esa Aunola alustavat.
Esitys:
Käydään keskustelua ja ideoidaan syksyn 2021 toimintaa.
Päätös:

Alustavasti on kaavailtu, että seuraava eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari järjestetään mahdollisesti maankäyttö- ja rakennuslaista sekä niiden soveltamisesta. Jatketaan miniseminaarin kehittelyä yhdessä eduskunnan kylätoimintaverkoston kanssa.
107.
Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston pj. Jani Hanhijärvi selostaa:
- kyläasiamiesten haastattelussa pj-ehdokas Jari Koskinen
- kyläkyselyn toteutus maakunnittain
- jaoston kyläsuunnittelutyöryhmän terveiset
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kyläjaoston puheenjohtajan selostus:
- kyläjaosto järjestää puheenjohtajaehdokas Jari Koskisen kuulemisen ti 12.10.2021 klo 18 – 20
- kyläkysely tulossa; koulutus kyläasiamiehille pe 24.9.2021 kyläasiamiesfoorumin yhteydessä
- kyläsuunnittelu 2020-luvulla; turvallisuus- ja hyvinvointinäkökulmat ovat tärkeitä, samoin yhteydet kuntien strategioihin. Juha Kuisma on tulossa alustamaan aiheesta ko. työryhmään.
108.
Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies/ Eliisa Vesisenaho selostavat:
- Leader-ryhmien aamukahvit pj-ehdokkaamme Jari Koskisen kanssa 22.9. klo 9-10
- mielipidekirjoitus maakuntalehtiin Leader-rahoituksen nostamisesta CAP-suunnitelmassa
- kartoitus yhteisestä asiakashallintajärjestelmästä Leader-ryhmille.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostus:
- Leader-jaosto järjestää pj-ehdokas Jari Koskisen kuulemistilaisuuden ke 22.9.2021 klo 9-10
- Leader-toiminnanjohtajatapaaminen järjestetään 27.10.2021
- Leader-jaoston valmistelema mielipidekirjoitus Leader-rahoituksen vahvistamisesta julkaistu
eri lehdissä
- kartoitus asiakashallintajärjestelmästä on vielä kehittelyvaiheessa.
109.
Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa:
- kaupunkien ja maaseudun Paikallisaktivismi.fi -tietopankki
- kävelywebinaarin kokeileminen
- maalleasumaan.fi -sivuston sparraus.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi korttelijaoston puheenjohtajan selostus:
- Paikallisaktivismi.fi -sivusto toivotaan sijoitettavaksi Suomen Kylät ry:n nettisivuston yhteyteen

6

-

Keravan Jalatus -kierros liittyen kierrätykseen striimataan kännykällä
sparrataan maalleasumaan.fi -sivustoa city-näkökulmasta.
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Karoliina Ahtiainen liittyi kokoukseen.

110.
Vuoden nuoren paikallistoimijan nimeäminen
Nuorisojaoston pj. Karoliina Ahtiainen selostaa nuorisojaoston nimeämisesitystä.
Esitys:
Päätetään nimettävästä henkilöstä ja kahdesta kunniamaininnan saajasta.
Päätös:
Kuultiin nuorisojaoston pj. Karoliina Ahtiaisen selostus. Nimettiin Vuoden Nuoreksi Paikallistoimijaksi Sanna Petäjämaa Luohuan kylältä Siikajoelta Pohjois-Pohjanmaalta. Kunniamaininnan
saajia ovat Vilina Välimäki Kellahden kylästä Porista Satakunnasta ja Niko Luokkakallio Jokipiin
kylästä Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta.
111.
Nuorten tulevaisuusjaoston ajankohtaiset asiat
Nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen selostaa:
- osallistuimme OPH:n haastatteluun koskien Erasmus+ -ohjelmia ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia
- Kuukauden nuori paikallistoimija -esittelyt jaoston Instagramissa ensi vuonna
- maaseutuparlamenttiin osallistuminen ja jaoston edustajien nimeäminen
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi nuorisojaoston puheenjohtajan selostus:
- nuorisojaoston saanut alustavan kontaktin OPH:n kanssa kv-toimintaa, erityisesti ERASMUS+
-ohjelmaa ajatellen
- pyritään jatkossa tuomaan maaseudun nuoria paremmin esiin, mahdollisesti valitaan kuukauden
nuori paikallistoimija
- nuorisojaosto on mukana Maaseutuparlamentissa.
112.
KV-jaoston ajankohtaiset asiat
Kim Smedslund/puheenjohtaja selostavat:
- ERASMUS ympäristö/ilmastoluotsihankkeessa alkavat pian kentällä tehtävät haastattelut
- EU-komission Smart Rural 27 selvityksessä etsitään ohjelmallisia politiikka- ja rahoitusratkaisuja innovatiiviseen kylän kehittämiseen sekä rakennetaan Euroopan tason verkostoa
- Eurooppalaisen maaseutuparlamentin välitapahtuma on suunnitteilla marraskuun alkuun verkossa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Petri Rinteen selostus:
- ilmastoluotseja haastatellaan lähiaikoina
- Smart Rural 27 -selvityshankkeessa on tehty haastatteluja, jotta Älykäs kylä -teeman toteutusta
saadaan konkretisoitua myös ylätasolla EU-komissiossa

-

113.
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Puolassa järjestetään Euroopan maaseutuparlamentin välitapahtuma
21.9.2021 järjestetään Ruokaviraston kanssa pienille elintarviketoimijoille tilaisuus elintarvikeviennin edistämisestä Kiinaan.
Klo 16.00 puheenjohtaja Petri Rinne joutui poistumaan kokouksesta. Kummatkin varapuheenjohtajat olivat estyneitä olemaan läsnä kokouksessa, joten pykälien 113. - 119.
käsittelyn ajaksi puheenjohtajan sijaiseksi nimettiin hallituksen jäsen Eliisa Vesisenaho.
Jäsenyysasiat

Esitys:
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet jäsenyyshakemukset.
Päätös:
Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia.
114.

Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet ansiomerkkihakemukset.
Päätös:
Ei saapuneita ansiomerkkihakemuksia.
115.

Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:
- SM:n Arjen turvallisuus kuuluu kaikille -webinaari 3.6.2021
- Avoimet kylät -päivä 12.6.2021 (Liitelä, Ketonen)
- Kyläasiamiesfoorumi 20.8.2021 (Nilsson)
- TEM-palaveri min. Haataisen erityisavustajan kanssa 24.8.2021 (Nenonen, Perheentupa)
- Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajien webinaari 1.9.2021
- Kyläjaoston kokous 3.9.2021 (Hanhijärvi)
- Maakunnallisten kyläasiamiesten vuositapaaminen 8.-10.9, Kokemäki (Ruohola)
Tulevat:
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 16.9.2021 (Nenonen, Perheentupa)
- Kyläasiamiesfoorumi 24.9.2021 (Hanhijärvi)
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti virtuaalisena ja monipaikkaisena 28.-30.9.2021
- Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 5.10.2021 (Rintala, Aunola)
- Suomen Kylien turvallisuuswebinaari 8.10.2021 (Rintala)
- Kyläasiamiesfoorumi 29.10.2021 (Ruohola)
- Kyläasiamiesfoorumi, 19.11.2021
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 18.11.2021 (Nenonen, Perheentupa)
- Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajatapaaminen 1.12.2021 (Rinne, Petrell)
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9.12.2021 (Perheentupa, Ketonen)
116.

Ilmoitusasiat / tiedoksi

117.
-

Suomen Kylät ry on nimennyt Leader-asiamies Heli Wallsin Leader-valintakomiteaan. Nimeämispyynnön mukaisesti; nimeäminen on tehty MMM:lle 18.6.2021 mennessä (LIITE 3.).
Nimeämispyyntö järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävään työryhmään, järjestöjen ja
neuvottelukuntien jäsenet, Kansalaisareena (LIITE 4.)
Esa Aunola on nimetty Kansalaisareenan edustajaksi ko. työryhmään.
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Muut esille tulevat asiat
Edustajan nimeäminen KANEen (OM:n Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta)
Nimettiin Suomen Kylät ry:n edustajaksi Hanna Ruohola, toissijaisesti Jani Hanhijärvi, mikäli
neuvottelukunnan kokoonpanon sukupuolikiintiö tätä edellyttää.

118.
Vuoden 2021 hallituksen kokoukset sekä syyskokous
Suomen Kylät ry:n hallituksen seuraavat kokoukset on sovittu pidettäväksi to 4.11. ja ti 14.12.2021
klo 12.00 – 16.00.
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään to 25.11.2021 klo 13.00 alkaen.
Esitys:
Menetellään sovitusti.
Päätös:
Suomen Kylät ry:n hallituksen kokous to 4.11.2021 pidetään fyysisesti Helsingissä hotelli
Arthurissa.
Myös syyskokous to 25.11.2021 klo 13.00 pidetään fyysisesti Helsingissä.
119.
Kokouksen päättäminen
Kokouksen loppuosan puheenjohtajaksi nimetty Eliisa Vesisenaho päätti kokouksen klo 16.11.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Eliisa Vesisenaho
puheenjohtajan sijainen

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hall. kok. sihteeri

