KOKOUSKUTSU
8.11.2021

Arvoisat jäsenjärjestöt!
SUOMEN KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS 2021
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään torstaina 25.11.2021 klo 13.00 Perniössä (Lupajantie 1, 25500). Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, mitä näin korona-aikana suosittelemme. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset, oheisen esityslistan mukaiset asiat, sekä hallituksen esitys sääntömuutoksesta nimenkirjoittajiin liittyen. Esityslista ja liiteaineisto löytyy Suomen
Kylät ry:n kotisivuilta (https://suomenkylat.fi/vuosikokoukset/).
Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen ja viimeistään tiistaina
23.11. lomakkeella osoitteessa https://forms.office.com/r/Bpwy47bSL7. Etäosallistujille lähetetään Teams-kokouslinkki ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen keskiviikkona 24.11.
Jäsenjärjestöjä pyydetään lähettämään kokousedustajan valtakirja tiistaihin
23.11. mennessä sähköisesti järjestösihteerille marianne.liitela@suomenkylat.fi.
Mahdolliset äänestykset suoritetaan sähköpostitse Äänestyskoppi.fi-palvelua
käyttäen, joten valtakirjassa tulee olla merkittynä valtuutetun sähköpostiosoite. Sääntöjen 5 § 3. mom. mukaisesti jäsenyhteisön edustajalla saa yhdistyksen kokouksessa olla omansa lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta,
omaan jäsenyhteisöönsä kuuluvilta.
Lisätietoja syyskokouksesta antavat Suomen Kylät ry:n kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa (puh. 050 592 2726, tuomas.perheentupa@suomenkylat.fi) ja
järjestösihteeri Marianne Liitelä (puh. 045 887 1511, marianne.liitela@suomenkylat.fi).
Sydämellisesti tervetuloa!
Suomen Kylät ry
Petri Rinne
hallituksen puheenjohtaja
Liitteet:

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja

Syyskokouksen esityslista
Liite 1. Toimintasuunnitelma 2022
Liite 2. Talousarvio 2022
Liite 3. Hallituksen puheenjohtajan valinnan vaalimenettelytapa
Liite 4. Hallituksen kokoonpano 2021–2022 ja vaalimenettelytapa
Liite 5. Sääntömuutos: nimenkirjoittajat
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SUOMEN KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS
Aika:
Paikka:

Torstaina 25.11.2021 klo 13.00
Lupajantie 1, 25500 Perniö / etäkokous

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne avaa
kokouksen.
2. Kokouksen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kutsu kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen kokousta
(sääntöjen 4.§). Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 8.11.2021 ja ne ovat olleet liitteineen luettavissa myös Suomen Kylät ry:n kotisivuilta.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Hallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2022 (liite 1).
6. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022
Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä vuodelle 2022 (liite 2).
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2022–2023
Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuosina 2016–2021 Petri
Rinne. Sääntöjen 5. § mukaisesti puheenjohtaja voi tulla uudelleenvalituksi enintään
kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi perättäiseksi vuodeksi.
Liitteenä 3 on hallituksen esitys vaalimenettelytavaksi.
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8. Hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2022–2023
Sääntöjen 3. ja 5. § mukaisesti on hallituksen valinnassa puheenjohtajaa lukuun ottamatta kiintiöt 1) maakunnallisille rekisteröidyille kyläyhdistyksille ja rekisteröidyille
kylä- ja kaupunginosayhdistyksille, 2) rekisteröidyille maaseudun kehittämisyhdistyksille Leader-ryhmät) ja 3) valtakunnallisille ja maakunnallisille rekisteröidyille järjestöille ja muille oikeuskelpoisille yhteisöille, joista jokaisesta valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä sekä yksi jäsen ja varajäsen ruotsinkielisten jäsenyhteisöjen piiristä.
Liitteenä 4 on luettelo nykyisen hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä erovuoroisista taustayhteisöineen sekä hallituksen esitys vaalimenettelytavaksi.
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja toimintaa vuodelta 2022
Suomen Kylät ry:n nykyinen tilintarkastaja KHT Vesa Peltola ja varatilintarkastaja
KHT Jouni Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja johtaja Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan vuodelle 2022.
10. Sääntömuutos: Suomen Kylät ry:n nimenkirjoittajat
Suomen Kylät ry:n sääntöjen 7. §:n pykälän mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat
puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä kehittämisjohtaja, aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.
Hallitus esittää sääntömuutosta liitteen 5 mukaisesti. Sääntömuutos ei ole Patenttija rekisterihallituksen ennakkotarkastama.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
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