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Arvoisat jäsenjärjestöt! 
 
SUOMEN KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS 2022 
 

Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään torstaina 24.11.2022 klo 15.00 Allianssi-
talolla (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Kokoukseen on mahdollista 
osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset, oheisen 
esityslistan mukaiset asiat. Esityslista ja liiteaineisto löytyy Suomen Kylät ry:n 
kotisivuilta (https://suomenkylat.fi/vuosikokoukset/). 
 
Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen ja viimeistään 
maanantaina 21.11. lomakkeella osoitteessa 
https://forms.office.com/r/MDkXgzfuq8. Etäosallistujille lähetetään Teams-
kokouslinkki ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen 
keskiviikkona 23.11.  

 
Jäsenjärjestöjä pyydetään lähettämään kokousedustajan valtakirja maanantaihin 
21.11. mennessä sähköpostitse: marianne.liitela@suomenkylat.fi. Mahdolliset 
äänestykset suoritetaan sähköpostitse Äänestyskoppi.fi-palvelua käyttäen, joten 
valtakirjassa tulee olla merkittynä valtuutetun sähköpostiosoite. Paikan päälle 
Allianssi-talolle tulevilla tulee niin ikään olla mukanaan sähköpostin käytön 
mahdollistava laite. 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 toiminnanjohtaja Aleksi 
Koivisto (p. 040 509 1365, aleksi.koivisto@suomenkylat.fi) ja järjestökoordinaattori 
Marianne Liitelä (p. 045 887 1511, marianne.liitela@suomenkylat.fi). 
 
Syyskokouksen jälkeen järjestetään Kyläglögit Original Sokos Hotel Triplan 
Kyläbaarissa Pasilassa klo 18–21. Luvassa on tarjoilujen lisäksi pientä rentoa 
ohjelmaa ja puhujana kyläministeri Antti Kurvinen. Pyydämme ilmoittautumisia 
kyläglögeille 21.11. mennessä tämän lomakkeen kautta 
https://forms.office.com/r/TetP91tUG5. 
 
Sydämellisesti tervetuloa! 
 
Suomen Kylät ry 
 
Aleksi Koivisto   Marianne Liitelä 
toiminnanjohtaja   järjestökoordinaattori 
     

Liitteet: Syyskokouksen esityslista 
 Liite 1. Toimintasuunnitelma 2023 
 Liite 2. Talousarvio 2023 
 Liite 3. Hallituksen kokoonpano 2022–2023  

Liite 4. Äänestys- ja valintamenettelytapa 
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SUOMEN KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS 
 
Aika: Torstaina 24.11.2022 klo 15.00 
 
Paikka: Allianssi-talo, Allianssi-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki / etäkokous 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen 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 lähetetty jäsenjärjestöille 
sähköpostitse 5.11.2022 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 2023 
 

Hallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2023 (liite 1). 
 
 

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja jaostojen 
puheenjohtajien palkkioista päättäminen 
 
Suomen Kylien hallitus on hyväksynyt uuden hallinnollisen ohjasäännön, jonka 
mukaan vuosipalkkiot päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuonna 2022 
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 12 000 euroa. 
 
a. Vuosikokous päättää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion vuodelle 2023. 
b. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että 1. varapuheenjohtajalle ja 2. 

varapuheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron vuosipalkkiota. 
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c. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että Leader-jaoston ja kyläjaoston 
puheenjohtajille maksetaan 2 000 euron vuosipalkkiot. Nuorisojaoston, 
korttelijaoston, kansainvälisten asioiden jaoston ja turvallisuusjaoston 
puheenjohtajille maksetaan 1 000 euron vuosipalkkiot. 

d. Vuosikokous tekee päätöksen vuosipalkkioista vuoden 2022 osalta 
varapuheenjohtajille ja jaostojen puheenjohtajille. 

 
 

3. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023 
 
Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä vuodelle 2023 (liite 2). 

 
 

4. Hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023–2024 
 
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 on luettelo nykyisen hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä 
erovuoroisista taustayhteisöineen (liite 3) sekä hallituksen esitys 
vaalimenettelytavaksi (liite 4). Erovuoroisten lisäksi valitaan hallituksesta 
eronneiden Eliisa Vesisenahon ja Peter Östermanin tilalle jäsenet vuodelle 2023. 
 

 
5. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja toimintaa vuodelta 
2023 
 
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 2023.  

 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 
 

7- Kokouksen päättäminen 
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