
Muuttuva maaseutu- ja 

monipaikkaisuusjärjestö
Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja



SUOMEN KYLÄT RY - KASVUSSA
o Edustamme 4000 kylää, 54 Leader-ryhmää ja kortteli- ja kotiseutukehittäjien porukkaa

o 10 työntekijän yhteisöllinen tiimi toimii monipaikkaisesti! Uudistamme järjestöä. 
Järjestön rahoitus tulee MMM, eduskunnalta ja hankkeilta. Rahoitustilanne on vakaa. Uusi 
toiminnanjohtaja ja uusi puheenjohtaja Jari Koskinen (ex-
ministeri) aloittaneet tammikuussa.

o Leader-jaosto, kyläjaosto, korttelijaosto, KV-jaosto, nuorisojaosto

o Vuoden 2022 painopiste monipaikkaisuudessa, maaseudun nuorissa, 
kyläturvallisuudessa ja maallemuuton edistämisessä. Etsimme
uusia kumppaneita. Haluamme näkyä kuplan ulkopuolella.

oTUTTUJA TAPAHTUMIA: 
- Valitsemme keväisin Vuoden kylän
- Avoimet Kylät-päivä la 11.6. (kesätapahtuma)
- Lokaali-tapahtuma Lappeenrannassa pe 26.8. - su 28.8.
- Kestävän kehityksen viikko syyskuun viimeinen viikko
- Avoimet Joulukylät, joulukuussa 2022



VAIKUTAMME - SEKÄ ETTÄ

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Tavoite: 
Edistää kylä- ja Leader-toimintaa, paikallista 
kehittämistä, talkookulttuuria, kortteleita, 
elämisen edellytyksiä kylissä. Vaaliohjelmat.

Nostamme: Tilastot, tutkimukset, määrärahat, 
lakihankkeet, kokeilut, kampanjat

Kohderyhmä: päättäjät, puolueet, media

LANDE-LIFESTYLE

Tavoite:
rikkoa maaseudun mielikuvia, 
kannustaa maallemuuttoon, 
poistaa maaseutu-kaupungit 
vastakkainasettelua.

Nostamme: tarinat, esikuvat, 
arvot, asumisen kokeilut. Etätyön 
onnistumiset, maallemuutto

Kohderyhmä: kaupunkilaiset (ja 
kylätoimijat) sosiaalinen media ja 
"Naisten lehdet" ja lifestyle-
ohjelmat



Järjestön uudet kumppanit ja 
arvoliittolaiset – vaikuttajat!



Hei tutkijat, meidän tarvitsemat 
tutkimusteemat 2022-2023!

1. Kylätalojen verkosto ja energiaremontit, kylätalojen tilannekuva 2022

2. Mökkejä kodeiksi - kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutokset. Esteet ja 
toimintamallit kodeiksi esim. Puumala, Sotkamo, Mustasaari jne.

3. Kyläturvallisuus & varautuminen kylissä – tutkimusta niukasti!

4. Leader-toimintamallin tulevaisuus kaupungeissa ja kortteleissa

5. Inflaation vaikutukset maaseudun asukkaisiin VS kaupunkilaisiin

6. Leader-vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuuden osoittaminen

Miten? GRADUPALKKIO? VN TEAS? HAMA-ryhmä? Ministeriöt?  



Suomen Kylät ry:n nostot 
hallituksen budjettiriiheen

1) Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu, toteutetaan 
Spatian esiselvityksen mukainen kokeilu ja varataan siihen 
resurssi budjettiriihestä.

2) Kylätoiminnan valtionavun nosto, 1,1 miljoonasta eurosta –
kohti 1,8 miljoonaa euroa. Tavoitteena täysiaikainen 
kyläkoordinaattori jokaiseen maakuntaan. #talkoot

3) Osana Itä-Suomen elinvoimapakettia toteutetaan 
Monipaikkainen Karjala -hanke. Pohjois-Karjalan ja Etelä-
Karjalan maakuntien alueella käynnistetään monipaikkaisuus- ja 
kyläturvallisuushanke.

4) Kylätaloja ja kyläyhdistyksiä tulee tukea energiakriisissä. 
Hankerahoitus ja kiireinen tietoselvitys kylätalojen 
energiaremonttien tueksi.



KIITOS!

Lisätietoja: toiminnanjohtaja

Aleksi Koivisto, puh 040-5091365

aleksi.koivisto@suomenkylat.fi

Olemme Suomen alueellisin järjestö.

Kestävästi kasvava monipaikkaisuus- ja osallisuusjärjestö. Me ollaan 4000 kylän, 54 

Leader-ryhmän ja maaseudun muuttajien asialla. Olemme vahva vaikuttaja ja haluttu 

kehittäjäkumppani.

Kyliltä kortteleihin. Saa olla yhteyksissä!


