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POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY, YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 06.02.2015 klo 17.00, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto/Siikasali, Sepänkatu 20, 90100 Oulu 

 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Pylväs klo 17.20 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ojala, sihteeriksi Esa Aunola, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Kamula sekä Lea Mikkonen. 

3. Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousilmoitus on ollut Kalevassa 29.1. ja 
edellisen kokouksen osallistujille sekä jäsenistölle on tiedotettu asiasta sähköpostitse ja 
yhdistyksen nettisivustolla on ollut ilmoitus. Paikalla oli kaikkiaan 17 hlöä, joista 14 yhdistyksen 
jäseniä. Valtakirjalla osallistui yksi hlöjäsen ja 14 yhdistysjäsentä. Osallistujalista liitteenä. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. 

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet vuodelle 2015 
Kokous teki seuraavat henkilövalinnat vuodelle 2015  
 
Puheenjohtaja   Keijo Pylväs 
 

    jäsen  varajäsen 
Koillismaan seutukunta  Ari Oikarainen  Lea Mikkonen (vh) 
Nivala-Haapajärven seutukunta Heikki Kumpula Keijo Vierimaa 
Oulun seutukunta   Riina Rahkila *) Juha H. Kukkohovi 
Oulunkaaren seutukunta  Anita Sievänen (vpj) Jouni Puhakka 
Raahen seutukunta  Katja Hänninen  Minna Luoma 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Helena Laitinen Matti Leiviskä 
Ylivieskan seutukunta  Tuula Alakastari Marja-Leena Perttula 
Toimintaryhmät  Nina Kurunlahti Riikka Hautala 
Tutkimus (OAMK)  Matti Järvi  Jarmo Kastikainen 
Nuoret (4H)   Miia Konttinen Sirkka Vahtola 

 
Hallituksen ulkopuolinen sihteeri  Esa Aunola 
 
*) Ainoassa käydyssä äänestyksessä Riina Rahkila voitti Matti Kamulan äänin 54 -31 Oulun seutukunnan 
varsinaisen jäsenen paikasta. 

 
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

Todettiin Vaalan siirtyvän Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, pyydetään kuntaa 
jäseneksi sekä mukaan Lokaaliin. Lokaali-tapahtumaa markkinoidaan tehokkaasti. 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Ojala päätti kokouksen klo 18.17. 
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Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
 
Yhdistyksen säännöt 5§: Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen eli vuosikokouksen, joka 
pidetään syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta niin vaatii. 
Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille 
tai julkaistava vuosikokouksessa päätetyssä lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 
Yhdistyksen säännöt 7§: Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, 
johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään yhdeksän (9) ja enintään kaksitoista (12) kalenterivuodeksi 
kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseneksi ja 
varajäseneksi valitaan ainakin yksi kustakin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan seutukunnasta. Leader - 
ryhmien ja muiden toimijoiden edustajien valinnassa pyritään myös noudattamaan paikallista edustavuutta. 
Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseniä täydentämään hallitusta. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää toimikautensa ajaksi sihteerin ja va-
rainhoitajan sekä valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt 
 
Päätöstä yhdistyslain 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei kokouksessa saa tehdä, 
ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ ______________________________________ 
puheenjohtaja Heikki Ojala  sihteeri Esa Aunola 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
____________________________________ ______________________________________ 
Matti Kamula   Lea Mikkonen 
 

              
 
 
 

 


