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Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n syyskokous

KKTM ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Muonion kunnantalolla
keskiviikkona 27.11.2013 klo 18.00.

Tervetuloa!

Juha Niemelä
puheenjohtaja
KKTM ry:n hallitus

JÄSENMAKSU 2013
Saajan
tilinumero
Motagarens
konto nr
Saaja
Motagare
Maksaja
Betalare

FI72 5643 5720 0146 47
OKOYFIHH
'
KKTM ry:n JÄSENMAKSU 2013
Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry.
Nimi
Osoite

35 € kunta, yhdistys, yhteisö, säätiö
20 € perhe
10 € yksityinen henkilö

Viite
Eräpäivä
Förf.tag

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Virastotalo, Isopalontie 2
95900 Kolari
fax: (016) 561 924

www.kktm.fi
laura.vilander @kktm.fi
toiminnanjohtaja
040 579 0639

y-tunnus: 1732325-2

petra.pudas@kktm.fi
hankesihteeri
0400 628 183

56203
27.11.2013

pankkiyhteys:
Pohjolan Osuuspankki
FI72 564 3 5720 0146 47
OKOYFIHH

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenteri vuodeksi.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
Valitaan KKTM ry:n hallitukseen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä muut jäsenet:
Erovuoroiset jäsenet
Kittilä:
Pirjo Kallojärvi, varsinainen jäsen, aktiivikuntalainen
Muonio:
Juha Niemelä, varsinainen jäsen, kunta
Raija Lehtimäki, Niemelän varajäsen, kunta
Pyytää eroa
Muonio:
Riitta Törmänen, varsinainen jäsen, aktiivikuntalainen
Petri Sieppi, Törmäsen varajäsen
Kolari:
Eeva-Liisa Lompolojärvi, varsinainen jäsen aktiivikuntalainen
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat
9. Kokouksen päättäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
KKTM ry:n hallitus 2013
Enontekiö
paikallinen julkinen hallinto
maaseudun asukkaat
yhteisöt
Kittilä
paikallinen julkinen hallinto
maaseudun asukkaat
yhteisöt
Kolari
paikallinen julkinen hallinto
yhteisöt
maaseudun asukkaat
Muonio
paikallinen julkinen hallinto
yhteisöt
maaseudun asukkaat

Sari Keskitalo
Satu Kotavuopio
Pasi Ikonen

varajäsen Antti Tonteri
varajäsen Risto Raivio
varajäsen Juha-Pekka Mäntyvaara

Reijo Kyrö
Pirjo Kallojärvi
Jenni Jokela

varajäsen Raili Fagerholm
varajäsen Juha Mikkonen
varajäsen Hanna Korva-Heinonen

Tapani Haapasaari
Pertti Unga
Eeva-Liisa Lompolojärvi

varajäsen Esa Nordberg
varajäsen Veli Ajanki
varajäsen Anneli Ritatörmä

Juha Niemelä
Tarja Veisto
Riitta Törmänen

varajäsen Raija Lehtimäki
varajäsen Maria Pietikäinen
varajäsen Petri Sieppi

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet,
kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja
luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton
valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.
Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat
henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen,
tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai
muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.
Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun
asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa
seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

