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SUOMEN KYLÄT RY:N HALLITUKSEN KOKOONPANO 2019 – 2020 JA 
VAALIMENETTELYTAPA 
 
 
A. HALLITUKSEN JÄSENET JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENENSÄ  

(valitut kaudelle 2019-2020) 
 

Varsinaiset jäsenet:   Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
1. Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset: 
    

Aunola Esa, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry (2017 alk.) Korkealaakso Heikki, Eteläpohjalaiset Kylät ry (2018 alk.) 
Väisänen Markku, Kainuun Nuotta ry (2017 alk.) Rauni Lallo (Etelä-Karjalan Kylät ry (2018 alk.) 

 
2. Rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät): 

 
Vänttinen Anne, Rajupusu Leader ry (2018 alk.) Elina Itäniemi, Pirityiset ry (2018 alk.) 

 
3. Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt: 

 
Peltola Asko, Etelä-Pohjanmaan liitto (2015 alk.) Mustonen Seppo, Eläkeliitto (2015 alk.) *) 
Mäki-Hakola Marko, MTK (2017 alk.)  Reko Timo, Maaseudun Sivistysliitto (2017 alk.) 

 
 
 
B. EROVUOROISET HALLITUKSEN JÄSENET JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISET 

VARAJÄSENENSÄ (valitut kaudelle 2018-2019) 
 

Varsinaiset jäsenet:   Henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
1. Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset: 
                                                               

Kaija Merja, Pohjois-Savon Kylät ry (2018 alk.) Tantarimäki Sami, Varsinais-Suomen Kylät ry (2018 alk.) 
 
2. Rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät): 
        

Teuri Maarit, Ykkösakseli ry (2014 alk.)    Forsström Gina, Silmu ry (2016 alk.) 
Vesisenaho Eliisa, Pirkan Helmi ry (2018 alk.) Jaana Paananen, Kalakukko ry (2018 alk.) 

 
3. Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt: 
                                                                              

Väre Taina, Suomen Kuntaliitto (2016 alk.) Tulikukka Pirjo, Helka ry (2018 alk.) 
 
4. Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt: 
 

Christel Björkstrand, Svenska Studie-  Pennanen Mari, Svenska Studieförbundet (2018 alk.) 
förbundet rf (2018 alk.) 

 
 

*) Eläkeliitosta eläkkeelle jääneen Mustosen tilalle valitaan uusi jäsen kaudelle 2020 
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HALLITUKSEN VAALIMENETTELYTAPA 
 
1. Kokouksen puheenjohtaja toteaa tilanteen ja viittaa äänestysjärjestyksessä patentti- ja 

rekisterihallituksen 11.1.2018 hyväksymiin sääntöihin sekä jäsenyhteisöille syyskokouskutsun 
yhteydessä toimitettuun vaalimenettelytapaan ja esittää, että 
 

2. Hallituspaikat täytetään 4 jäsenyhteisöpiirin mukaisesti seuraavassa järjestyksessä: 1. 
maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä- ja kaupunginyhdistykset, 2. 
rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät), 3. valtakunnalliset ja maakunnalliset 
rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, 4. ruotsinkieliset jäsenyhteisöt. 
 

3. Puheenjohtaja pyytää ehdotuksia yhdestä jäsenyhteisöpiiristä kerrallaan. 
 
4. Esittäjä ilmoittaa, mitä jäsenyhteisöpiiriä edustaa ja tekee ehdotuksia vain oman 

jäsenyhteisöpiirinsä hallituspaikoista. 
 

5. Jos ehdotuksia tulee vapaita paikkoja enemmän, suoritetaan äänestys jäsenyhteisöpiiri 
kerrallaan suljettuna lippuäänestyksenä. 

 
6. Kaikki valtakirjan omaavat voivat äänestää mitä tahansa eri jäsenyhteisöpiiriin kuuluvaa 

ehdokasta oman valtakirjansa lisäksi korkeintaan kahdella muulla omaan jäsenyhteisöpiiriin 
kuuluvalla valtakirjalla. 

 
7. Jokainen äänestää yhtä monta ehdokasta kuin on vapaita varsinaisen jäsenen tai varajäsenen 

paikkoja ao. jäsenyhteisöpiirissä. Enemmän tai vähemmän nimiä sisältävät äänestyslipukkeet 
hylätään. 

 
8. Lasketaan äänet, todetaan äänestystulos ja varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet kaudelle 

2020-2021. Eniten ääniä saanut/saaneet tulee/tulevat jäseneksi/jäseniksi. Äänten mennessä 
tasan suoritetaan arvonta. 

 


