SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 1/2021

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistai 16.3.2021 klo 12.00 - 16.00, Teams-etäkokous
Läsnä:
x Rinne Petri
x Aunola Esa
x Väisänen Markku
x Tantarimäki Sami
x Högbacka Mathias
Vesisenaho Eliisa
Mäki-Hakola Marko
x Malinen Pentti
x Wasström Gunilla
Vänttinen Anne
x Tulikukka Pirjo
x
x
x
x
x
x
x
x

Perheentupa Tuomas
Rokka Tuomas
Walls Heli
Liitelä Marianne
Ketonen Anssi
Rintala Pekka
Niilivuo Johanna
Frantti Anuliina

x Linkoranta Tauno
x Mäenpää Pasi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

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

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
järjestösihteeri
viestintäpäällikkö
projektipäällikkö
maallemuuttoasiamies
viestintäverkostokoordinaattori
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen.
2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. Osallistujat esittäytyivät.
3.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
4. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta
Vuonna 2020 1. varapuheenjohtajana on toiminut Asko Peltola ja 2. varapuheenjohtajana Esa
Aunola. Asko Peltola ei ole vuonna 2021 mukana hallitustyöskentelyssä 6 vuoden enimmäiskausien päätyttyä.
Keskustellaan mahdollisuudesta, että hallituksen varajäsenet voisivat osallistua hallituksen etäkokouksiin kuunteluoikeudella.
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Esitys:
Todetaan uusi hallitus (LIITE 1), esittäydytään ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi
2021.
Keskustellaan varajäsenten mahdollisuudesta osallistua hallituksen etäkokouksiin pääosin kuunteluoikeudella.
Keskustellaan mahdollisista hallituksen kokouksiin kutsuttavista uusista asiantuntijajäsenistä
koskien MANEa tai uudella kokoonpanolla aloittavien kylä- ja Leader-jaostojen vetäjiä.
Päätös:
Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Marko Mäki-Hakola ja 2. varapuheenjohtajaksi Esa Aunola
vuodeksi 2021.
Hyväksyttiin varajäsenten osallistuminen kuunteluoikeudella hallituksen kokouksiin.
Nimetään hallituksen kokouksiin uusia kutsuttuja asiantuntijoita, kunhan kyläjaoston uusi
puheenjohtaja sekä MANEn uusi pääsihteeri on valittu.
5. Suomen Kylät ry:n vuosikertomus vuodelta 2020
Kehittämisjohtaja esittelee Suomen Kylät ry:n vuosikertomusluonnoksen vuodelta 2020
(LIITE 2).
Esitys:
Hyväksytään vuosikertomusluonnos vuodelta 2020 esitettäväksi kevätkokoukselle.
Päätös:
Hyväksyttiin vuosikertomusluonnos vuodelta 2020 esitettäväksi kevätkokoukselle.
6. Suomen Kylät ry:n talousasiat
Talouspäällikkö esittelee lopullista taloustilannetta vuodelta 2020 (LIITTEET 3A-3F) sekä
käydään läpi tämänhetkistä taloustilannetta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi taloustilanne.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi taloustilanne.
- Maakuntajohtaja Pentti Malinen liittyi kokoukseen ajaksi klo 12.40 – 13.30 ja esittäytyi.
7. Suomen Kylät ry:n tilinpäätös vuodelta 2020
Talouspäällikkö esittelee vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjan (LIITE 4).
Esitys:
Hyväksytään tilinpäätösasiakirja vuodelta 2020 esitettäväksi kevätkokoukselle.
Päätös:
Hyväksyttiin tilinpäätösasiakirja vuodelta 2020 esitettäväksi kevätkokoukselle. Päätettiin, että hallitus allekirjoittaa tilinpäätösasiakirjan sähköisesti Visma Sign-alustalla.
8. Suomen Kylät ry:n jäsenmaksut vuodelle 2022
Jäsenmaksut vuodelle 2021 päätettiin vuoden 2020 kevätkokouksessa pitää edellisen vuoden 2019
tasolla eli jäsenyhteisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 €, maakuntien liitot 300 €,
maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 €, kylä- ja kaupunginosayhdistykset ja kuntakohtaiset yhdistykset 50 € sekä kannattajajäsenmaksu 1 200 €. Talouspäällikkö esittelee.

Esitys:
Esitetään kevätkokoukselle, että pidetään Suomen Kylät ry:n vuoden 2022 jäsenmaksut vuoden
2021 tasolla.
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Päätös:
Esitetään kevätkokoukselle, että pidetään vuoden 2022 jäsenmaksut vuoden 2021 tasolla.
9. Kylätoiminnan indikaattoritiedot vuodelta 2020
Järjestösihteeri esittelee tuoreimmat indikaattoritiedot (LIITE 5).
Kehittämisjohtaja raportoi kyläjaoston kehittelemistä uusista valtionavun indikaattorikysymyksistä
järjestön Kestävän kehityksen sitoumuksen mittareiksi.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kylätoiminnan toteutuneet indikaattoritiedot vuodelta 2020.
Kuultiin selostus kyläjaoston valmistelemista uusista kylätoiminnan indikaattoreista erityisesti
Suomen Kylät ry:n Kestävän kehityksen sitoumuksen näkökulmasta. Kehiteltävät uudet indikaattorit otetaan käyttöön kevään 2022 indikaattorikyselyssä.
10. Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen projektipäällikön katsaus
Hankkeen projektipäällikkönä 1.1.2021 aloittanut Pekka Rintala esittäytyy ja kertoo Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen käynnistymisestä (LIITE 6).
Esitys:
Kuullaan selostus ja käydään keskustelua.
Päätös:
Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Pekka Rintala esittäytyi sekä kertoi hankkeen
käyntiinlähdöstä. Käytiin asiasta lyhyt keskustelu sekä vahvistettiin ohjausryhmän kokoonpano.
11. Maallemuuttoasiamiehen katsaus
Maallemuuttoasiamiehenä 1.2.2021 aloittanut Johanna Niilivuo esittäytyy ja kertoo maallemuuttotoiminnan käynnistymisestä sekä esittelee työsuunnitelmansa (LIITE 7).
Hyväksytään eduskunnan valtiovarainvaliokunnan myöntämällä lisämäärärahalla toteutettu
Johanna Niilivuon (LIITTEET 8A ja 8B) rekrytointi maallemuuttoasiamieheksi vuodeksi 2021,
koeaika 5 kk. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Kuullaan selostus, merkitään tiedoksi työsuunnitelma, käydään keskustelua ja hyväksytään
rekrytointi vuodeksi 2021.
Päätös:
Maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo esittäytyi. Merkittiin tiedoksi maallemuuttoasiamiehen
työsuunnitelma sekä hyväksyttiin toteutettu rekrytointi 5 kk:n koeajalla vuoden 2021 loppuun
saakka.
12. Viestintäverkostokoordinaattorin katsaus
Viestintäverkostokoordinaattorina 1.2.2021 aloittanut Anuliina Frantti esittäytyy ja kertoo kylätoimijakentän digitaalisuuskoulutuksen käynnistämisestä sekä esittelee työsuunnitelmansa (LIITE 9).
Hyväksytään eduskunnan valtiovarainvaliokunnan myöntämällä lisämäärärahalla toteutettu

Anuliina Franttin (LIITTEET 10A ja 10B) rekrytointi viestintäverkostokoordinaattoriksi vuodeksi
2021, koeaika 5 kk. Puheenjohtaja selostaa.
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Esitys:
Kuullaan selostus, merkitään tiedoksi työsuunnitelma, käydään keskustelua ja hyväksytään
rekrytointi vuodeksi 2021.
Päätös:
Viestintäverkostokoordinaattori Anuliina Frantti esittäytyi. Merkittiin tiedoksi viestintäverkostokoordinaattorin työsuunnitelma sekä hyväksyttiin toteutettu rekrytointi 5 kuukauden koeajalla
vuoden 2021 loppuun saakka.
- Markku Väisänen liittyi kokoukseen klo 13.40.
13. Paikallisen kehittämisen ohjelma
Paikallisesti paremmaksi – Paikallisen kehittämisen ohjelma 2021 – 2024 on taitettu lopulliseen
julkaisukuntoon sähköisenä versiona ladattavaksi sekä myös painotuotteena kummallakin kotimaisella kielellä (LIITTEET 11A ja 11B). Painetut ohjelmat on postitettu paikallistoimijoiden verkostolle.
Esitys:
Merkitään tiedoksi Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021 – 2024 valmiiksi saattaminen.
Käydään keskustelua ohjelman eri toimenpiteiden toteuttamisesta vuosina 2021 - 2024.
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja alustavat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi uuden Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021 – 2024 painoasuun saattaminen.
Käydään keskustelua Paikallisen kehittämisen ohjelman eri toimenpiteiden asteittaisesta toteuttamisesta vuoden 2021 myöhemmissä kokouksissa.
14. Kehityskeskustelut Suomen Kylät ry:n sekä maakunnallisten kyläyhdistysten ja
SLF/Svenskfinlands Byar’in välillä
Suomen Kylät ry on sopinut käyvänsä tiiviissä tahdissa kehityskeskustelut (LIITE 12) SLF:n sekä
maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Ensimmäinen kehityskeskustelu on jo käyty 25.2.2021 Svenska Lantbrukssällkapens förbundin johdon kanssa (LIITE
13). Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi, samoin SLF/Finlandssvensk Byarin ruotsinkielisen
palvelun henkilöstötilanne.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus maakuntakohtaisen kehityskeskustelukierroksen
alkamisesta sekä käydystä kehityskeskustelusta SLF:n kanssa.
Suomen Kylät ry:n hallitus saa kierroksen jälkeen koosteen kehityskeskusteluiden muistioista.
15. Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n valinnaiset ostopalvelutarjoukset Suomen Kylät
ry:n puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan rekrytointipalveluista
Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy on tehnyt Suomen Kylät ry:lle kaksi laajuudeltaan valinnaista ostopalvelutarjousta (LIITE 14) uuden puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan rekrytointiin
liittyen.
Esitys:

Keskustellaan rekrytointipalveluiden tarpeesta sekä käsitellään valinnaiset ostopalvelutarjoukset. Päätetään ostopalvelutarjouksen laajuudesta ja hyväksymisestä.
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Päätös:
Hyväksyttiin Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n ostopalvelutarjous Suomen Kylät
ry:n uuden puheenjohtajan haun ja rekrytoinnin tuesta sekä laajempi valinnaisista tarjouksista
koskien uuden toiminnanjohtajan hakua ja rekrytointitukea.
Petri Rinne pidättäytyi päätöksentekoon osallistumisesta Töitä Suomesta Työvoimapalvelut
Oy:n hallitusjäsenyyden takia.
16.

Suomen Kylät ry:n nuorisojaoston asettaminen ja kokoonpano kaudelle 2021 - 2023
Puheenjohtaja ja järjestösihteeri esittelevät kokoonpanoa (LIITE 15).
Esitys:
Päätetään Suomen Kylät ry:n nuorisojaoston asettamisesta ja kokoonpanosta vuosiksi 2021 –
2023.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi selostukset sekä vahvistettiin nuorisojaoston asettaminen kaudeksi 2021 –
2023 esitetyllä 16 nuorisojäsenen kokoonpanolla. Jaosto valmistelee Suomen Kylät ry:n hallitukselle nuorisoa koskevia esityksiä.

17. Suomen Kylät ry:n toteuttamien hankkeiden tilannekatsaus
Kehittämisjohtaja selostaa käynnissä olevien hankkeiden tilannetta.
Kuullaan tiivis selostus järjestöjen tulevaa rahoitusta selvittäneen Erkki Liikasen johtaman työryhmän ehdotuksista. https://www.soste.fi/uutinen/soste-jarjestojen-toiminnan-turvaaminenvaatii-pitkajanteisen-suunnitelman/. Kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Suomen Kylät ry:n käynnissä olevien neljän hankkeen tilannekatsaus.
Lisäksi tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan jatkaa maallemuuton edistämistoimintaa sekä
koko järjestön sisäistä digitalisointia vuoden 2021 päätyttyä hankerahoituksella.
Kuultiin selostus Erkki Liikasen vetämän, järjestöjen rahoitusta selvitelleen työryhmän ehdotuksista liittyen mm. Veikkauksen tuottojen vähenemiseen. Myös VM:n johdolla on meneillään
laajempi hanke mm. järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi.
18. Viestinnän ajankohtaiset asiat
Viestintäpäällikkö selostaa viestinnän ajankohtaisia asioita ja esittelee laatimansa viestintäsuunnitelman sekä viestintäbudjetin vuodelle 2021 (LIITTEET 16A ja 16B).
Viestintäpäällikkö ja järjestösihteeri selostavat Avoimet Kylät -päivän valmistelutilannetta.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi viimeaikaiset viestintätoimet sekä hyväksyttiin viestintäpäällikön esittelemä
monipuolinen viestintäsuunnitelma sekä 50.000 euron viestintäbudjetti vuodelle 2021 sisältäen
myös maallemuuton edistämiseen liittyviä viestintätoimia.
Kuultiin verkossa toteutettavan Avoimet Kylä -päivän järjestämisen tilannekatsaus aihealueinaan mm. maallemuutto, matkailu, Citynomadi -toiminta sekä yhteistyö Päivittäistavarakauppa

ry:n Kyläkauppapäivän kanssa.
Timo Reko ehdotti useamman järjestön yhteisen Youtube-kanavan luomista maaseutuviestintään, jotta saataisiin tavoitettua isompi yleisö. Selvitetään asiaa.
- Kim Smedslund saapui kokoukseen klo 14.30.
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19. Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n tilannekatsaus
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostus ja käydään keskustelua.
Päätös:
Yhtiölle on saatu rekrytoitua yli 20 neuvojaa paikallistoimijaverkostoista toteuttamaan toimeksiantoja. Keskeisiä asioita ovat paraikaa ruokaturvallisuuden edistäminen sekä toiminnan markkinointi. Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy teki ensimmäisenä toimintavuonnaan hyvän positiivisen tuloksen.
20. Eduskunnan kylätoimintaverkoston ajankohtaiset asiat
Saako maalle muuttaa? Maallemuuton motiivit, esteet ja nykytilanne -miniseminaari 24.3.2021,
Teams (LIITE 17).
Puheenjohtaja ja muut asianosaiset selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus 24.3.2021 järjestettävästä eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaarista.
Esa Aunola kertoi eduskunnan kylätoimintaverkoston kokouksesta, joka järjestettiin 24.2.2021.
- Pentti Malinen poistui kokouksesta klo 15.10.
21. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne
Kuullaan puheenjohtajan ja Leader-asiamiehen selostukset ajankohtaisesta CAP-valmistelusta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua selostusten pohjalta.
Päätös:
Heli Walls kertoi, että CAP-suunnittelun luonnoksen loppukiri on meneillään. Luonnosta hiotaan
Leaderin osalta. Tärkeitä asioita ovat mm. valvonnan järjestäminen ja Hyrrä-resursointi.
Myös kyläpuolella on vaikuttamisen tarvetta yhteisöllisten hankkeiden rahoituskohtelun parantamiseksi uudella CAP-kaudella.
Tauno Linkoranta saapui kokoukseen klo 15.30 kertoen lyhyesti CAP-valmistelusta kylätoiminnan
kannalta. Asiaa käsitellään seuraavassa kyläjaoston kokouksessa 19.3.2021.
22. Suomen Kylät ry:n edustajien nimeäminen MANEen uudelle uuden toimikaudelle 2021 –
2025 sekä edustajien nimeäminen MSL:n edustajistoon, 4 edustajaa
Esitys:
MANEn uudelle toimikaudelle Suomen Kylät ry:n varsinaiseksi edustajaksi nimetään pj. Petri
Rinne ja varaedustajaksi kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa.
Nimetään Maaseudun Sivistysliiton edustajistoon neljä Suomen Kylät ry:n edustajaa (MSL:n

kevätkokous 6.5.2021).
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Päätös:
Nimettiin MANEen Suomen Kylät ry:n varsinaiseksi edustajaksi Petri Rinne ja varalle Tuomas
Perheentupa.
Maaseudun Sivistysliiton edustajistoon nimettiin neljä Suomen Kylät ry:n edustajaa: Esa Aunola,
Sami Tantarimäki, Juhani Nenonen ja Tuomas Perheentupa.
23. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies selostaa:
- uuden Leader-jaoston kokoonpanoehdotus kaudelle 2021 – 2023 (LIITE 18).
- Leader-jaoston laatutyöpäivän tulokset (LIITTEET 19A ja 19B))
- Leader-jaoston valmistelemat viestintä- ja rahoitusvetoomukset ja rahoitusvetoomuksen eteneminen eduskunnassa (LIITTEET 20A-20C)
- viestintä: leader-video https://www.leadersuomi.fi/fi/, siluetti ja vaikuttavuusgrafiikka
(LIITTEET 21A – 21C)
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Vahvistetaan uuden Leader-jaoston kokoonpano kaudeksi 2021 – 2023.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Heli Wallsin selostukset Leader-jaoston laatutyöpajan tuloksista (mm. toimintaohje), laadituista vetoomuksista ja niiden käsittelyn etenemisestä sekä Leader-videosta.
Vahvistettiin Leader-jaoston esitys Leader-jaoston kokoonpanoksi vuosiksi 2021 – 2023.
Tiedustellaan jaoston pj. Mervi Niemi-Huhdanpäältä halukkuutta osallistua Suomen Kylät ry:n hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana.
24. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa:
- kaupunkikehittämisen kannustaminen
- digiloikkaa kaupunginosiin
- Uudenmaan liiton UKKE-hakuun osallistuminen?
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Kuultiin korttelijaoston pj. Pasi Mäenpään selostukset korttelijaoston toiminnasta:
- 15.3.2021 julkaistiin Pasi Mäenpään ym. kirjoittama kirja: Neljäs sektori - Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa.
- Korttelijaosto palkitsee ansioituneen kaupunkikehittämisen toimijan vuonna 2021.
- Myös kaupunginosien digiloikkaa edistetään.
- Korttelijaosto on mahdollisesti osapuolena Uudenmaan liiton UKKE-haussa.
25. KV-jaoston ajankohtaiset asiat
Kim Smedslund ja puheenjohtaja selostavat:
- ERCAn hallituksen kuulumiset
- PREPARE käynnistää CAP-café keskustelusarjan 2021 (Capacities for partners)
- Eurooppalaisen maaseutuparlamentin valmistelut Kielcessä Puolassa
Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi Kim Smedslundin selostukset mm. ERCAn uudistamisesta.
- ERCAn hallituksessa aloittaa Reena Laukkanen-Abbey Kim Smedslundin jälkeen.
- PREPAREn keskustelusarja temaattisista aktiviteeteista on käynnistymässä.
- Eurooppalainen maaseutuparlamentti on siirretty syys-lokakuulle 2022.
- ELARDissa Suomea edustaa Marjo Tolvanen.
26. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta selostaa:
- Uuden kyläjaoston kokoonpanoehdotus kaudelle 2021 – 2023 (LIITE 22).
- Suomen Kylät ry:n kylätoimintakysely kentälle
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Vahvistetaan uuden kyläjaoston kokoonpano kaudeksi 2021 – 2023.
Päätös:
Vahvistettiin kyläjaoston esitys kyläjaoston kokoonpanoksi vuosiksi 2021 – 2023.
Tauno Linkoranta selosti kylätoimijakentälle Forms-pohjalla tehtävää kylätoiminnan nettikyselyä.
27. Jäsenyysasiat
Raution kyläyhdistys on pyytänyt taloudellisen tilanteensa vuoksi eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä (LIITE 23).
Esitys:
Myönnetään Raution kyläyhdistys ry:lle ero Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä.
Päätös:
Myönnettiin Raution kyläyhdistys ry:lle ero Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä.
28. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Esitetään Suomen Kylät ry:n hallituksen varapuheenjohtajuuden ja hallituksen jäsenyyden vuoden
2020 lopussa jättäneelle maakuntajohtaja Asko Peltolalle myönnettäväksi Suomen Kylät ry:n kultainen ansimerkki tunnustuksena yli kaksikymmentä vuotta kestäneestä valtakunnallisesta ja paikallisesta maaseudun kehittämistyöstä.
Esitys:
Myönnetään Asko Peltolalle Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki.
Päätös:
On tullut tieto, että Eteläpohjalaiset kylät ry hakee Asko Peltolalle Vuoden maaseututoimijatunnustusta, johon sisältyy Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki. Katsotaan ensin, myönnetäänkö kyseinen tunnustus, ja päätetään kultaisesta ansiomerkistä vasta tämän jälkeen.
29. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
-

Toteutuneet:
Kyläasiamiesten aamukahvit 12.1.2021 (Ketonen)
Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 14.1.2021 (Rinne, Ameli, Tiittanen)
Kyläjaoston kokous 15.1.2021 (Linkoranta)
MANEn sihteeristön kokous 19.1.2021 (Perheentupa, Walls)

-

Leader-ryhmien laatutyöpäivä 28.1.2021 (Walls)
Kyläasiamiesten aamukahvit 2.2.2021 (Ketonen)
Maakunnallisten kyläasiamiesten tapaaminen 29.2.2021 (Aunola)
Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.2.2021 (Aunola, Rintala)
MSL:n opintojaoston kokous 10.2.2021 (Liitelä)
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -webinaari/kylätoiminnan esittely 17.2.2021 (Perheentupa)
Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous 18.2.2021 (Rinne, Aunola, Perheentupa)
Kyläjaoston kokous 19.2.2021 (Linkoranta)
Maakunnallisten kyläasiamiesten tapaaminen 26.2.2021 (Laukkanen-Abbey)
Soste ry:n edunvälittäjäverkoston järjestörahoituswebinaari 26.2.2021 (Perheentupa)
Kyläasiamiesten aamukahvit 2.3.2021 (Ketonen)
Korttelijaoston kokous 9.3.2021 (Mäenpää, Rinne)
Kyläkauppapäivä/Avoimet kylät valmistelupalaveri (Liitelä)
Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 11.3.2021 (Rinne, Ameli, Tiittanen)
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Tulevat:
Leader-jaoston aamukahvit 17.3.2021 (Walls)
Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 18.3.2021 (Perheentupa, Nenonen)
Yhteisöt kasvualustana -seminaari, Päijät-Hämeen kylät ry 18.3.2021
Maakunnallisten kyläyhdistusten kanssa käytävät kehittämiskeskustelut (19 kpl) maalis-huhtikuu 2021, Teams (Rinne ja valtionaputiimi)
- Kyläasiamiesten kyläturvallisuusverkoston keskustelutilaisuus 22.3.2021 (Rintala)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 24.3.2021 (Rinne, Anttila, Perheentupa)
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari maallemuutosta 24.3.2021 (Hänninen)
- Avoimet Kylät-koulutustilaisuus 25.3.2021 (Ketonen, Liitelä)
- Maakunnallisten kyläasiamiesten tapaaminen 26.3.2021
- Miessakit ry:n valtuuston kokous 17.3.2021 (Perheentupa)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 13.4.2021 (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Maakunnallisten kyläasiamiesten tapaaminen 30.4.2021
- Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.5.2021 (Aunola, Rintala)
- Kylätoiminnan valtakunnallinen koulutus- ja neuvottelupäivä 5.5.2021 (tiimi)
- MSL:n kevätkokous 6.5.2021
- Leader-parlamentti ja -ajankohtaispäivät 11-12.5.2021 (Walls)
- Maakunnallisten kyläasiamiesten tapaaminen 28.5.2021
- Avoimet kylät -päivä 12.6.2021 (Liitelä, Ketonen)
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1-2.10.2021, Kurikka + etäosallistuminen

-

30. Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Suomen Kylät ry:n kommentit ympäristöministeriön Asuntopoliittiseen ohjelmaan MMM:n
kautta (LIITE 24).
- Suomen Kylät ry on vastannut päästöjen vähentämistä koskevaan YM:n kansalaiskyselyyn
verkossa (LIITE 25).
31. Muut esille tulevat asiat
32. Vuoden 2021 hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous
Edellisessä kokouksessa on vuoden 2021 hallituksen kokoukset päätetty pidettäväksi kevätkaudella
ti 16.3.2021, ti 13.4.2021 ja ti 1.6.2021 klo 12.00 – 16.00 sekä syyskaudella ti 14.9.2021, to
4.11.2021 ja ti 14.12.2021, kaikki klo 12.00 – 16.00.
Suomen Kylät ry:n kevätkokous on päätetty pidettäväksi to 29.4.2021 klo 13.00 alkaen ja syyskokous to 25.11.2021 klo 13.00 alkaen.

Esitys:
Menetellään aiemmin sovitusti pitäen kokoukset toistaiseksi Teams-kokouksina.
Päätös:
Menetellään sovitusti.
33. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri
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