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UUTISKIRJE: AJANKOHTAISTA KYLÄ- JA  
LEADER-TOIMINNASTA 
 

Tavoitteenamme on, että tämä uutiskirje sisäl-
tää valtakunnallisten uutisten rinnalla sellaisia 
maakunnallisia uutisia, joilla on yleisempää 
mielenkiintoa paikallistoimijoille. Näin uutiskir-
jeestä tulee kattavampi, mielenkiintoisempi ja 
vuorovaikutteisempi.  
 

Pyydämme, että maakunnalliset kyläasiamie-
het, seudulliset kyläasiamiehet ja Leader-toimi-
jat välittäisivät omia merkittäviä uutisaiheitaan 
tämän uutiskirjeen kautta muille vertaistoimi-
joille. Seuraava uutiskirje ilmestyy heinäkuun 
alussa.  
 

Mikäli teillä on mielenkiin-
toista kerrottavaa, toivomme, 
että toimitatte uutisenne val-
miiksi muokattuna to 29.6. 
mennessä osoitteella  
marianne.liitela@kylatoi-
minta.fi.  
 

 
 
 
 

SYTYN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Suomen Kylät Oy? 
Lumisateinen toukokuu on vauhdilla vaihtu-
massa kesäksi. Myös kylätoiminnassa on vauhti 
päällä: Avoimet Kylät -tapahtumaan 10.6. on 
osallistumassa ennätysmäärä eli yli 700 kylää, 
eduskuntaan on kansanedustaja Katja Hännisen 
johdolla perustettu kylätoimintaverkosto, 
maamme ensimmäisen laajapohjaisen Maaseu-
tuparlamentin 1.–3.9. järjestelyt ovat loppu-
suoralla Leppävirralla. Käynnistymässä on 
useita uusia hankkeita, mm. Maaseutupolitii-
kan neuvoston kansalaistoiminnan ja hyvin-

voinnin teemaverkosto, jonka 
myötävaikutuksella saamme rek-
rytoitua myös paljon kaivatun val-
takunnallisen tiedottajan järjes-
töömme. 

 

Jäsenkyselyn perusteella myös 
järjestömme nimi halutaan vaih-
taa nasevammaksi: Suomen Kylät 
ry. Tämä ei sulje kaupunkien pai-
kalliskehittämistä ulos, sillä kyliä 
on kaupungeissakin. Vielä suu-
rempi uudistamisloikka liittyy pal-
veluidemme liiketoiminnallistami-

seen: Voisiko rekisteröidyn yhdistyksemme rin-
nalla jatkossa toimia Suomen Kylät Oy? Touko-
kuun neuvottelupäivillämme elinkeinojohtaja 
Marko Mäki-Hakola MTK:sta piti mainion esi-
tyksen siitä, kuinka valtakunnallista palveluliike-
toimintaa ja -brändiä on rakennettu vuosien 
varrella metsänhoitoyhdistyskenttään.  
 

Markon kanssa kävimme hiljakkoin myös 
TEM:ssä esittelemässä kasvupalvelupilotti-ide-
aamme. Kasvupalvelu-uudistus ulkoistaa TE-toi-
mistojen työllisyys-, yritysneuvonta- ja kotout-
tamispalvelut maakunnittain osana aluehallin-
touudistusta. Kylätoimijat voisivat yhteismital-
listaa pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelu-
aan valtakunnalliseksi konseptiksi, aivan kuten 
SYTYn Kyläapu-hankkeessa on tehty. Leader-
toimijoilla on 20 vuoden kokemus ja osaaminen 
yritysneuvonnassa ja yritystukien myöntämi-
sessä, he voisivat jatkossa tehdä esim. starttira-
hapäätöksiä alueillaan. Myös kotouttamisessa 
kylät ja Leader-ryhmät ovat viime vuosina otta-
neet vahvan roolin. 
 

Järjestömme rahoituksesta jo kaksi kolmasosaa 
perustuu hankerahoitukseen – jatkossa toivot-
tavasti yhä enemmän myös palvelumyynnin 
tuottoihin. Siitä huolimatta siemenrahana toi-
mivan valtionavun merkitystä ei voi väheksyä, 
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vaan se pitää palauttaa entiselle tasolleen. Ko-
keneen kansanedustajan, eduskunnan kylätoi-
mintaverkoston varapuheenjohtajan Antti Ran-
takankaan neuvo on, että näkykää ja kuulukaa 
maakunnissa – yhä liian harvat kansanedustajat 
tuntevat oman maakuntansa kylä- ja Leader-
toiminnan. Helppo tapa vuorovaikutuksen 
aloittamiseen on vaikkapa kutsua oman alueen 
kansanedustaja puhumaan kevät- tai syysko-
koukseen – tai Avoimelle Kylälle jossa tapahtu-
massa maamme kylätoiminnan kirjo nousee 
upeasti esiin. 
 

Toiminnallista kesää joka niemeen, notkoon ja 
saarelmaan! Sekä tapaamisiin Savon mualla 
Leppävirralla!  
 

Petri Rinne 
Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja 
 
 

 
Kyliä on tähän mennessä ilmoittautunut mu-
kaan noin 700 ja tapahtumia on kartalla reip-
paasti yli 700! Kartta näyttää hyvältä, vai mitä? 
www.avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/ 
 

Valtakunnan mittakaavassa Avoimet Kylät -ta-
pahtuman järjestelyt alkavat olla loppusuoralla. 
Mutta itse kylissä on varmastikin täysi tohina 

päällä ja talkootunteja paiskitaan yötä päivää. 
Tsemppiä jokaiseen kylään – teette mahtavaa 
työtä, ja hienoa, että olette mukana yhteisessä 
tapahtumassamme ja olette osaltanne mukana 
tekemässä kylätoimintaa näkyväksi! Suomi 100 
-juhlavuoden kantava teema Yhdessä on tehty 
juuri meille. 
 

Toivottavasti tapahtumamme saavat koko Suo-
men liikkeelle ja kylät täyttymään vierailijoista. 
Ja toivotaan kunkin kylän tapahtumaan parasta 
mahdollista keliä: suotuisia tuulia soutukilpai-
luihin, sopivasti puolipilvistä pyöräilyretkille ja 
auringonpaistetta kaikkialle sitä tarvitseville!  
 

Lisätietoja:  
Kunkin maakunnan Avoimet Kylät -työmyyrän 
yhteystiedot löytyvät nettisivuilta www.avoi-
metkylat.fi/yhteyshenkilot/ 
 

ja päätekijät löytyvät karttasovelluksesta kun-
kin tapahtuman täpän alta www.avoimetky-
lat.fi/kylat-kartalla/ 
 

SYTYn Avoimet Kylät -koordinaattorina toimii 
Marianne Liitelä, p. 045 887 1511,  
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Seinäjoella Farmarissa esitellään rinta rottin-
gilla kylätoimintaa 
 

Koordinaatit: Seinäjoki, Suomi. Kirkkokatu, 
osasto U8. Areena-portista eteenpäin, Seinä-
joen seurakunnan ja Maakunnan Auton välissä.  
 

Siellä tulee sijaitsemaan 25 neliön ulko-osas-
tomme. Tilaan ajetaan automobiili, joka palve-
lee paitsi katseenvangitsijana myös materiaali-
varastona. Varattuna on pickup Kleinbus, omis-
taja vahvistaa varauksen kesäkuun alussa. Plan 
B on luonnollisesti olemassa. Verkostopalvelut-
yksiköstä on varattu teltta huonon sään varalle. 
Ulko-osastolla ei ole sähkö-, vesi- eikä dataliit-
tymää. 
 

Tule mukaan esittelijäksi! 
Olet sitten lähellä tai matkan päässä, olet ter-
vetullut kertomaan kylätoiminnasta. Lienet jo 
saanutkin sähköpostitse Doodle-kyselyn, jossa 
voit merkata itsellesi sopivan/sopivat esittely-
päivät. Voit myös ilmoittautua suoraan Heikki 
Korkealaaksolle. Ilmoittautuminen on luonnolli-
sesti sitovaa; ellet pääsekään itse paikalle, 
hoida itsellesi sijainen. Mikäli tulet kauempaa, 
varaa majoitus välittömästi. 
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Teemamme on Avoimet kylät – maalla on tilaa 
elämälle. Teemaan liittyen toteutetaan paikan 
päällä yleisökysely perinteisellä lappumenetel-
mällä. Muuten voitte esitellä toimintaanne ja 
hankkeitanne, toteuttaa jäsenhankintaa jne.  
 

Pukukoodi tulee olemaan salliva. Kylätoiminnan 
pinssi näkyviin! 
 

Ulko-osaston ja esittelijäkortit (7 kpl) ovat kus-
tantaneet Suomen Kylätoiminta ry ja Koko kylä 
kotouttaa -hanke. Budjettimme on käytetty, jo-
ten mukaan tulevat vastaavat omista kuluis-
taan.  
 

Mikäli haluatte materiaalianne mukaan Farma-
riin ilman läsnäoloanne, lähettäkää maltillinen 
määrä osoitteeseen Marjut Haapanen, Hakko-
lantie 18, 61270 Luopajärvi. Materiaaleja ei pa-
lauteta. 
 

Tarkempi ohjeistus esittelijöille tulee viikkoa 
ennen Farmarin alkamista. 
 

Näkemisiin Seinäjoella! 
 

Lisätietoja:  
Eteläpohjalaiset Kylät ry, Heikki Korkealaakso, 
044 327 2191, heikki.korkealaakso@gmail.com 
 

Suomen Kylätoiminta ry, Marjut Haapanen, 040 
717 5731, marjut.haapanen@kylatoiminta.fi 
 

 
 
 
 

MAASEUTUPARLAMENTTI 2017 –  
LANDSBYGDSPARLAMENTET 2017 
 

Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa teh-
dään historiaa ja rakennetaan tulevaisuutta. Ta-
pahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa tässä 
laajuudessa Suomessa, Leppävirralla, 1.–
3.9.2017. Tapahtuma kutsuu kaikki maaseutu-
toimijat, maaseudusta ja sen kehittämisestä 
kiinnostuneet ja sitä tukevat toimijat koolle 
”mahdottomuuksista mahdollisuuksia” -pää-
teeman alle. 
 

Kolmen päivän aikana reilu tuhat osallistujaa 
eri organisaatioista eri puolilta Suomea saa 
mahdollisuuden tutustua savolaisiin maaseu-
dun kehittämisen kohteisiin, hakea uutta tietoa 
ja uusia yhteyksiä oman maa-
seutunsa – esimerkiksi kylänsä, 
yrityksensä tai alueensa kehit-
tämiseen. Ohjelma tarjoaa eri-
laisia mahdollisuuksia muun 
muassa 19 retken ja 36 työpa-
jan valikoimasta.  
 

Maaseutuparlamentti on myös 
tilaisuus kuunnella korkean ta-
son keskusteluja päivänpoltta-
vista kysymyksistä sekä osallis-
tua keskusteluun ja vaikuttamaan maaseudun 
kehittämisen ja maaseutupolitiikan tulevaisuu-
teen. Juontajina muun muassa Aller Median 
toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, YLEn toimit-
taja juontaja Annika Damström ja konsulttitoi-
misto MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen. 

Mukana puhumassa muun muassa Kelan pää-
johtaja Elli Aaltonen, juontaja ja toimittaja Tuo-
mas Enbuske, maaseutututkija Torsti Hyyryläi-
nen, Harvaan asutun maaseudun verkoston pu-
heenjohtaja Tytti Määttä, Luonnonvarakeskuk-
sen maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihi-
nen ja Miko Heinilä Kyrö Distillery Com-
pany:sta. 
 

Päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan 
neuvosto yhdessä Maaseutuverkoston, Suo-
men Kylätoiminnan, MTK:n ja Pohjois-Savon Ky-
lien kanssa. Tapahtumaa toteutetaan yhteisvoi-
min yli 40 maaseudun kehittämistä eri tavalla 
toteuttavan ja sitä tukevan organisaation 
kanssa! 
 

Käy tutustumassa ja innostumassa 
ohjelmaan sekä ilmoittaudu mu-
kaan tapahtumaan 25.6. mennessä 
osoitteessa http://www.maaseutu-
parlamentti.fi ! Klikkaa heti, koska 
tapahtuman osallistumismaksut 
kallistuvat 25.6. jälkeen ilmoittau-
tuville. 
 

Maaseutuparlamenttia edeltävää 
#maapuhuu -keskustelua tapahtu-
man sosiaalisen median kanavissa: 

Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.  
Aihetunnuksina myös #Maaseutuparlamentti ja 
#mahdollisuuksia 
 

Tehdään yhdessä mahdottomuuksista mahdol-
lisuuksia! Nähdään Leppävirralla! 
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Lisätietoa: 
maaseutuparlamentti@mmm.fi  
 

Maaseutuparlamentin tiedustelut:  
Åström, Christell 
Pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto 
MANE, maa- ja metsätalousministeriö 
etunimi.sukunimi@mmm.fi 
+358 (0)29 516 2030 / +358 (0)50 574 7993 
 

Maaseutuparlamentin viestintä: 
Husberg, Antonia (tuottaja) 
Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava, 
maa- ja metsätalousministeriö 
etunimi.sukunimi@mmm.fi 
+358 (0)29 516 2033 / +358 (0)50 309 5870 
 

Kiikkala, Meri (tiedottaja) 
Tiedottaja, maa- ja metsätalousministeriö 
etunimi.sukunimi@mmm.fi 
+358 (0)29 516 2005 
 

Paikalliset järjestelyt:  
Kaija, Merja (kyläasiamies) 
Pohjois-Savon Kylät ry 
etunimi.sukunimi@pohjois-savonkylat.fi 
+358 (0)45 179 1070 
 

Heiskanen, Seija (tapahtumakoordinaattori) 
Pohjois-Savon Kylät ry (viikoittain to–pe) 
info@pohjois-savonkylat.fi  
+358(0)50 411 5666   
 
 
 
 

LAPPI VAHVASTI MUKANA KOTOUTTAMI-
SESSA 
 

150 kiintiöpakolaista saa tänä vuonna uuden 
kodin Lapista. Salla ja Sodankylä ovat jo saa-
neet uudet tulokkaansa, Pelkosenniemelle ja 
Kittilään tullaan alkukesästä. Enontekiö, Posio 
ja Ylitornio saavat uusia asukkaita alkusyksystä. 
Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille 
puolestaan on tarjolla 286 kuntapaikkaa. Nämä 
paikat ovat Kemissä, Kemijärvellä, Kolarissa, Ra-
nualla, Rovaniemellä, Tervolassa ja Torniossa.  
 

Sodankylässä tapahtumarikas alku 
 

Sodankylän maahanmuuttokoordinaattori 
Sanna Ijäksellä oli toukokuun toisella viikolla 
takanaan viisi tosi vauhdikasta viikkoa. Hän 
aloitti työssään pari kuukautta ennen 20 syyria-
laisen kiintiöpakolaisen saapumista. Tukena toi-
mivat hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo ja 
omankielinen avustaja Ibraheem Shaber. 
Etukäteen mm. selvitettiin tulkkipalvelut, vuok-
rattiin ja varusteltiin asunnot, järjestettiin ilta, 
jonne kuntalaiset saivat tuoda lahjoitustavaraa, 
varailtiin terveystarkastusaikoja ja tiedotettiin 
mahdollisimman paljon.  
– Perheiden saapuessa olivat paikalliset ko-
deissa odottamassa, keitto oli lämpimänä, näy-
tettiin vessan toiminta ja toivotettiin hyvää 
yötä. 
– Seuraavana aamuna lähdettiin kauppaan ja 
niin edelleen. En muista siitä pyörityksestä kaik-
kea, Sanna naurahti. 

Maistraatti teki rekisteröinnit, terveystarkas-
tuksiin meni päivä per perhe. Tilattiin lääkä-
riaikoja, henkilökortit, avattiin pankkitilit. Rutii-
ninomaista paperintäyttöä vuokravakuuksista 
asumistukiin. Tutustuttiin päivähoitoon ja kou-
luun. 
– Tervetulotilaisuudessa syyrialaiset ihmetteli-
vät, kun kunnanjohtaja Viljo Pesonen istui ta-
vallisessa tuolissa. Farkuissa. Ja vielä kuskasi yh-
den perheen kotiin. 
Sanna kiitteli vapaaehtoisten olleen todella tär-
keässä roolissa.  
– Meillä on nyt odotettu, koska päästään järjes-
tämään juhlia. Vain taivas tuntuu olevan rajana 
kekseliäisyydessä. 
 

Koko kylä kotouttaa -hanke vieraili Kittilässä ja 
Enontekiöllä 10.–11.5. Samalla matkalla olivat 
mm. Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen Pako-
laisavun edustajat. 

 

Kuva: Enontekiön Hetan valtuustosali täyttyi 11. touko-

kuuta, kun keskusteltiin Lapin pakolaistilanteesta.  
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SYTYN JÄSSI-JÄTEVESIHANKKEET 
 

Imatran seudulla ja Pohjois-Karjalassa toimivat 
Jässi-jätevesihankkeet pyörähtävät kunnolla 
käyntiin kesäkuun alussa, kun jätevesineuvojat 
alkavat tehdä kiinteistökohtaista jätevesineu-
vontaa eri kuntien alueilla. Alueet on valittu yh-
dessä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa 
ja neuvontaa painotetaan vesiensuojelullisesti 
tärkeille pohjavesi -ja ranta-alueille. 
 

Imatran seudulla neuvontaa suoritetaan tänä 
kesänä koko hanke-alueella eli Imatran, Ruoko-
lahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnissa. Poh-
jois-Karjalan alueella neuvonta painottuu 
Juuan, Lieksan, Polvijärven, Outokummun ja Ki-
teen kuntiin. Kiinteistönomistajaan ollaan yh-
teydessä kirjeitse ja ehdotetaan neuvontakäyn-
tiaikaa. Neuvontakäynnillä tutustutaan kiinteis-
töllä olemassa olevaan jätevesijärjestelmään, 
verrataan nykyistä järjestelmää lainsäädännön 
vaatimuksiin, esitellään erilaisia kiinteistölle so-
pivia jätevesijärjestelmiä sekä annetaan etene-
misohjeita. Kiinteistönomistaja saa myös arvion 
oman jätevesijärjestelmänsä tilanteesta.  
 

Yleisneuvontaa annetaan kummankin maakun-
nan alueella erilaisissa tapahtumissa, kuten to-
reilla, markkinoilla, messuilla ja muissa ympä-
ristötapahtumissa. Tähän mennessä varmistu-
neita yleisneuvonnan tapahtumia ovat: Avoi-
mien ovien päivä Parikkalan Hyödyksi asemalla 
31.5. sekä Pielisen messut Nurmeksessa 17.-
18.6. Kaikista yleisneuvonnan tilaisuuksista ker-
romme hankkeiden internetsivuilla. 

Hankkeen neuvojan voi pyytää myös mukaan 
erilaisiin kylätapahtumiin tai pitämään jätevesi-
infoiltaa kyläyhdistysten kanssa. Kiinteistökoh-
taista neuvontakäyntiä voi pyytää myös muut 
kuin hankealueen kohdekuntien asukkaat. To-
teutamme pyyntökäynnit mahdollisuuksien 
mukaan.   
 

Jässi-hankkeita rahoittaa ympäristöministeriö 
paikallisten ELY-keskuksien kautta. Hankkeen 
toiminta on puolueetonta ja maksutonta.  
 

Lisätietoja projektipäällikkö Hanna-Riikka Ruo-
kolaiselta, p. 045 188 8968  
hanna-riikka.ruokolainen@jatevesihanke.fi 
ja www.jatevesihanke.fi/ 
 
 
 
 
 
 
 

KYLÄTALOT KARTALLE VARSINAIS-SUOMESSA 
 

Kylätoiminnan yksi keskeisempiä elementtejä 
on yhteinen tila, kylätalo. Kylätalo voi olla 
vanha seurantalo, kunnantalo, koulu, sauna, 
Varsinais-Suomesta löytyy myös vanhaa ru-
koushuonetta ja rautatieasemaa. Kylätalo on 
usein omistajansa tai vuokraajansa toiminnan 
tukikohta, mutta olennaista on pyrkiä teke-
mään siitä kaikille avoin tila, jossa on monenlai-
sia toimintoja ja palveluja. Ylläpitokustannusten 
vuoksi monet kylätalot ovat profiloituneet juh-
lien pitopaikoiksi ja yhä useammat yhdistykset 
miettivät myös erilaisia kumppanuuksia palve-
lutuottajien kanssa. Runsaasti potentiaalia jää 
siis hyödyntämättä, jos tilaresursseista ei tie-
detä tarpeeksi. 
 

Varsinais-Suomen Kylät ry on jo muutaman 
vuoden pitänyt vskylat.fi -sivuilla rekisteriä 
maakunnan kylien juhlatiloista. SataKylät ry:n 
kanssa yhteisessä Omalta kylältä -hankkeessa 
taloja on kaivettu esiin lisää yhteistyökumppa-
nien avulla. Nyt näyttää, että taloja ja tiloja löy-
tyisi Varsinais-Suomesta ainakin 150 kappa-
letta. Omalta kylältä -hankkeessa tilojen käyt-
töä kehitetään sitten edelleen vertaisarvioin-
tien ja tuotekorttien avulla. 
 

Tauno Linkoranta 
Varsinais-Suomen kyläasiamies 
Varsinais-Suomen Kylät ry 
c/o ProAgria, Artturinkatu 2 A 67 20200 Turku 
044-303 9990, 044-533 4750 
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PÖLLINPARKKUUTA JA KESÄTEATTERIA JOKI-
JÄRVELLÄ 
 

Taivalkosken Jokijärvellä, kirjailija Kalle Pääta-
lon maisemissa, toimii Jokijärven kyläseura ry, 
joka perustettiin vuonna 1998. Vuoden 2015 
vaihteessa seura osti kunnalta vanhan koulu-
kiinteistön tontteineen. Kiinteistön osto on an-
tanut Jokijärven kyläseuralle uusia mahdolli-
suuksia monipuolisen kulttuuritoiminnan kehit-
tämiseen alueella, jossa kesäisin kisaavat Pöllin-
Parkkaajat, ja teatteriyleisö saa nauttia oman 
teatterin tuotoksista. Tärkeän kulttuurikohteen 
kunnostus on voitu aloittaa tänä kesänä suun-
nitelmallisesti Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisrahaston ja Myötäle ry:n tuella. 

 

Kylätalon vieressä, jakokunnan tontilla, on 
Myötäleen Pääkallehankkeen turvin talkoo-
työnä rakennettu katettu PÖLKKY-teatteri kah-
vioineen. Vastaavaa kokonaisuutta ei muualla 

Taivalkoskella ole.  Tulevana kesänä siellä esite-
tään kyläseuran omana tuotantona Sirkku Pel-
tolan kirjoittama ja Elsa Ruokankaan ohjaama 
näytelmä Mummun saappaassa soi fox, joka on 
draamakomedia hyvinkin ajankohtaisista asi-
oista. 
 

PÖLKKY PöllinParkkuun MM-kisat lauantaina 
17.6.2017 klo 10 
 

Metsätyöt ja pöllinparkkuu ovat aikoinaan ol-
leet seudun ainoa toimeentulon lähde. Kalle 
Päätalo kertoo tuosta rankasta ajasta monessa 
Iijoki-sarjan kirjassaan. Kalle itse oli parkkuu-
lanssien kuningas. Kyläseura on elvyttänyt van-
han parkkuuperinteen järjestämällä PÖLKKY 
PöllinParkkuukisat jo useana kesänä. Parkkuuki-
soista on muodostunut koko perheen tapah-
tuma, jonka toteutukseen tarvitaan oman kylän 
väen lisäksi apuvoimia muiltakin kyliltä. Kilpaili-
joita tulee ympäri Suomea. Viime kesänä oli 
mukana myös virolaisia kilpailijoita. Tämän ke-
sän kilpailuihin on ilmoittautunut virolaisten li-
säksi kaksi japanilaista naista. Puolalaisryhmää-
kin odotellaan. Perinteisen kisan lisäksi kilpail-
laan parisprintissä, joka on todellinen yleisölaji. 
Se oli vuosi sitten mukana näytöslajina.  
 

Väliajoilla yleisöä viihdyttää tätä kilpailua var-
ten koottu PÖLKKY-orkesteri, jolta on luvassa 
menevää musiikkia ajalta, jolloin miehet olivat 
rautaa ja pöllinparkkaus oikeata työtä. Yllätys-
numeroitakin on tiedossa. Orkesterin muusikot 
ovat oululaisia viihde- ja kansanmusiikin taita-
jia. 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n puheenjohtaja 
Rita Porkka avaa juhlallisesti kisat ja jakaa pal-
kinnot parhaille parkkaajille. 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja, kyläpäällikkö Mauri 
Karjalainen, toivottaa joukkoineen kaikki terve-
tulleiksi tulevan kesän tapahtumiin. Lisätietoa 
kotisivuiltamme www.jokijarvi.com 
 

Salme Koskelo 
 
 
AKTUELLT FRÅN FINLANDSSVENSK LANDS-
BYGDSUTVECKLING 
 

Landsbygdsparlamentets ”Kaffe Snack” 
 

Nyfiken på samhälleligt företagande? 
 

Det unika i samhälleligt företagande (gemens-
kapsföretagande i Sverige) är att man, utöver 
de affärsmässiga målen, även har sociala och 
samhälleliga mål. De allokerar resurser genom 
att kombinera affärsverksamhet med offentlig 
finansiering och ideella insatser, en affärsmo-
dell som ofta har en nära relation till den of-
fentliga sektorn, men existensen är framför allt 
beroende av lokalt engagemang och ansvarsta-
gande. 
 

Håkan Björk i Umeå har sedan 1990-talet age-
rat språkrör, främjare och inspiratör för model-
ler i arbetslivet, socialt entreprenörskap, samt 
social business och gemenskapsföretagande. 
Nu finns chansen att höra honom "live". Björk 
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berättar om goda exempel på medborgardelak-
tighet, lokalt entreprenörskap och gemens-
kapsföretag för att hålla landsbygden levande 
på Landsbygdsparlamentets ”Kaffe Snack” 2.9 
kl. 14-14.45. 
 

Nyfiken på Norden? 
 

Är du intresserad av Norden och att bygga kon-
takter till Norden? Annika Nordenstam från 
Nordiskt informationskontor i Umeå och med 
stort intresse av landsbygdsutveckling och 
landsbygdsutvecklingsprojekt finns på plats i 
Leppävirta. Kom och drick en kopp kaffe och 
fundera på nordisk samverkan och utbyte på 
Landsbygdsparlamentets ”Kaffe Snack” 2.9. 
 

Landsbygdsparlamentet hålls 1-3.9.2017 i 
Leppävirta i Norra Savolax. Info, program och 
anmälan (anmäl senast 25.6) finns som länkar 
på adressen http://www.maaseutupar-
lamentti.fi/sv/landsbygdsparlamentet. 

 

Bild: Annika Nordenstam från Nordiskt informationskon-
tor i Umeå och Ann-Sofi Backgren från IDNET inbjuder till 

en kopp kaffe och samtal om nordisk samverkan på 
Landsbygdsparlamentet. 

 
 
Landsbygdsforskningen vid ÅA i vågskålen – ny 
profil räddningen? 
 

Sedan landsbygdsprofessuren vid Åbo Akademi 
(ÅA) i Vasa inrättades år 2006, har den haft ex-
tern finansiering. Då den tidigare professorn 
Kjell Andersson gick i pension i slutet av juli 
2016, var det även slut med finansieringen, och 
inte har heller någon undervisning skett under 
det här läsåret. Enligt Kenneth Nordberg, pro-
jektforskare vid landsbygdsenheten, sköter 
doktorander och forskare sig själva, men un-
dervisningen lider. Nordberg, doktoranderna 
Stina Svels och Ghita Bodman, samt ytterligare 
två doktorander, är de enda på enheten och 
direkt kopplade till ämnet socialpolitik. Lands-
bygdsforskningen vid ÅA är ett biämne inom 
just socialvetenskaperna. 
 

Forskningen ligger emellertid rätt i tiden, men 
utan professor saknas framförhållning och 
planering. Det är därför som de vill omformu-
lera hela landsbygdsforskningen för att bättre 
ta expertisen till vara. Forskartrions plan är att 
en uppdatering av inriktningen räddar ämnet 
och tryggar en professur. Benämningen lands-
bygdsforskning är föråldrad och enligt förslaget 
kan ämnet i framtiden heta välfärdsstudier och 
samhällsförändring. Utvecklingen inom for-
skningen går mot att allt mer se på samspelet 
mellan det rurala och urbana, ett samspel som 

blir allt starkare. Nordberg menar att staden är 
beroende av landsbygden och förhållandet 
mellan de två är något de vill satsa på 
framöver. 
 

Uppgifterna är från två artikelar, skrivna av Pat-
rick Sjöholm, i Vasabladet (18.4 och 26.4) och i 
Österbottens Tidning (18.4 och 27.4). 
 
 
Hur kan Aktion Österbotten bäst utveckla sina 
tjänster för byarna? 
 

Den lokala aktionsgruppen Aktion Österbotten 
rf är, förutom förvaltare av EU:s Leader-pro-
gram, en av 19 regionala byasammanslutningar 
i Finland.  Byaverksamheten har nationellt som 
mål att befrämja byautveckling och lokal lands-
bygdsutveckling. Dessa mål grundar sig på en 
överenskommelse som Suomen Kylätoiminta ry 
(SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf gör med 
staten om att främja frågor som är viktiga för 
landsbygden. 
 

På Aktion Österbotten vill man därför kartlägga 
behovet i byarna av Aktion Österbotten som re-
gional aktör och man är intresserade av vilka 
tjänster byarna och föreningarna behöver. Ak-
tion Österbotten står till tjänst med en portal 
för hemsidor, hjälper till med byaplanering, 
fungerar som intressebevakare i regionala ar-
betsgrupper, utser Årets by, ordnar utbild-
ningar, kurser och temaresor. Vilka av dessa 
tjänster anser ni som viktiga och vilka övriga 
slag av tjänster har ni behov av? Genom att 
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svara på den elektroniska enkäten, hjälper ni 
Aktion Österbotten att anpassa sin verksamhet 
enligt era behov. Allas åsikter är viktiga. 
 

Enkäten finns på adressen 
https://docs.google.com/a/sfv.fi/forms/d/e/1F
AIpQLSdUbBfB8LSzQoBxLRZjks-
VuQNEeJl1undoftcqZGxzXunEeHA/viewform. 
 
 
Tryggheten i SILMU-byar kartläggs med enkät 
 

”Trygga och aktiva byar” är ett projekt vars mål 
är att öka trygghetskänslan och välmågan bland 
invånarna i byarna på Landsbygdens utveck-
lingsförening SILMU rf:s verksamhetsområde 
på ett mångsidigt sätt. Projektet är tvåårigt 
(2016–2017) och administreras av SILMU-byar. 
Inom projektet görs det bl.a. säkerhetsplaner 
tillsammans med invånarna. Planerna bifogas 
till byaplanerna och på det här sättet får 
invånarna information om procedurer som 
ökar tryggheten och välmågan. Planer som görs 
upp tillsammans ger en känsla av samhörighet 
och inverkar positivt på trivseln, hälsan och 
tryggheten i byn. 
 

Byportalen SILMU-byar kommer att få sidor 
som behandlar trygghet och till byarnas hemsi-
dor bifogas byarnas egna säkerhetskort. På 
basen av säkerhetsplanerna görs det också 
broschyrer med information om byatrygghet på 
svenska och finska. Byarnas säkerhet kartläggs 
med t.ex. byapromenader och enkäter tillsam-
mans med invånarna och alla har en möjlighet 

att delta i ”Vår trygga by skolningstillfällen” där 
man kan öva sig på släckning eller lära sig hur 
man kan förbereda sig på t.ex. el-avbrott, samt 
andra nyttiga vardagsfärdigheter. 
 

Enkäten finns på adressen 
https://docs.google.com/a/sfv.fi/forms/d/1_m
O4QTn6DpaLkKn5dK4kAaGUoG-8oy-
Byiz8ZkeQScIA/viewform?edit_requested=true. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

Petri Rinne, puheenjohtaja 
p. 040 555 3232 
petri.rinne@joutsentenreitti.fi 
 

Risto Matti Niemi, pääsihteeri 
p. 050 599 5229 
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi 
 

Tuomas Perheentupa, kehittämisjohtaja 
p. 050 592 2726 
tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi 

Tuomas Rokka, talouspäällikkö 
p. 045 133 5391 
tuomas.rokka@kylatoiminta.fi 
 

Marianne Liitelä, toimistosihteeri ja  
Avoimet Kylät -koordinaattori 
p. 045 8871511 
marianne.liitela@kylatoiminta.fi 
 

Heli Walls, LEADER-asiamies 
p. 045 327 1117 
heli.walls@kylatoiminta.fi  
 

Marjut Haapanen, kotouttamiskoordinaattori,  
Koko kylä kotouttaa -hanke 
p. 040 717 5731 
marjut.haapanen@kylatoiminta.fi 
 

Juhani Nenonen, projektipäällikkö,  
Työtä Kylästä -hanke 
p. 045 111 5222 
juhani.nenonen@kylatoiminta.fi 
 

Teemu Kotila, työvalmentaja,  
Työtä Kylästä -hanke 
p. 045 220 8714 
teemu.kotila@kylatoiminta.fi 
 

Hanna-Riikka Ruokolainen, projektipäällikkö,  
JÄSSI-jätevesihanke 
p. 045 188 8968 
hanna-riikka.ruokolainen@jatevesihanke.fi 
 

Ann-Sofi Backgren, Svensk Byaservice,SFV 
p. 050 522 2642 
ann-sofi.backgren@sfv.fi 
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