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Kiireellä
kohti
juhlävuottä
Terveisiä SataKylien toimistolta,
jossa syksy on ollut poikkeuksellisen vilkas. Syksyn aikana
on järjestetty valokuvakilpailu,
Vuoden
kyläteko
-kilpailu,
koulutuksia,
opintoretki
ja
seminaarikin.
Monella kylällä katsotaan jo
tulevaan syyskokousten merkeissä, niin myös SataKylillä.
Syyskokouksen yhteydessä esitellään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa sekä talousarviota
ja tietenkin valitaan uusi hallitus.
Nyt on vaikuttamisen paikka.
Mukavaan joukkoomme mahtuu
aina ja vaikuttamaankin pääsee!
Bonuksena kokouksessa palkitaan tämän vuoden Vuoden
kyläteko.
Ja vauhti kiihtyy aina vaan
Suomen 100-vuotisjuhlan lähestyessä. Kylillä ja kylätoimijoilla
on nyt erinomainen mahdollisuus näkyä juhlimalla 100vuotiasta Suomea kaikkien yhteisenä Avoimet Kylät -päivänä
10.6.2017. Juhlia ja erilaisia
tapahtumia järjestetään ympäri
Suomen, toivottavasti myös
ympäri Satakunnan. Tarkoitus

Omalta kylältä -hankkeen
järjestämä opintoretki
Hämeen kylille tarjosi
lokakuun alussa paljon
mielenkiintoista nähtävää
ja kuultavaa. Ja mikä
ilahduttavinta, osallistujia
oli paljon sekä
Satakunnasta että
Varsinais-Suomesta.

on myös tarjota kaupunkilaisille
mahdollisuus tutustua kylien
tapahtumiin
bussikierrosten
merkeissä. Päivän toteutusta ja
bussikierrosten reittejä suunnitellaan yhteisissä Avoimet
Kylät -suunnittelutilaisuuksissa
marraskuussa. Lisätietoja näistä
eri puolilla Satakuntaa järjestettävistä tilaisuuksista löytyy
tämän
jäsenkirjeen
loppu-

puolelta. Lämpimästi tervetuloa
miettimään ja suunnittelemaan
kesäpäivää kylillä!

Hanna Ruohola,
kyläasiamies
Emma Suominen,
toimistosihteeri

Kesäinen
kioskikuvä
näppäsi
voiton
Satojen kylien Satakunta -valokuvakilpailussa äänestettiin 20
finalistin joukosta voittajaksi
Veera Lempisen ottama kuva
Huittisten Kukonharjasta. Hyväntuulisten asiakkaiden tähdittämä, kesäinen kioskikuva sai
yhteensä 10 ääntä.

Paljon onnea voittajalle ja
kiitokset
kaikille
kilpailuun
osallistuneille! Eniten ääniä
keränneet
valokuvat
ovat

nähtävissä SataKylien nettisivuilla esittelytekstien sekä
äänestäjien antamien kommenttien kera.

alkaa. Valmistuneita elokuvia voi
käyttää kylien omissa tilaisuuksissa, kylän markkinointiin
netissä tai niitä voi jakaa DVDkopioina. Mikäli omalla kylällänne on kiinnostusta elokuvaprojektiin, yhteydessä voi olla

Ari Impolaan (050 517 8011,
ari.impola@dnainternet.net) tai
Yki Räikkälään (0400 796 926,
sekk@sekk.fi). Lisätietoa hankkeesta
löytyy
SataKylien
internetsivuilta
Ajankohtaistaosiosta.

Elokuviä
sätäkuntäläisistä
kylistä
Satakunnan
Elävän
Kuvan
Keskus ry on suunnittelemassa
elokuvasarjaa satakuntalaisista
kylistä ja niiden elämästä
vuonna 2017, jolloin Suomi
täyttää 100 vuotta.
Tarkoitus on tuoda esiin kylien
erityispiirteitä, jotka luovat kylän
identiteettiä ja omalaatuisuutta.
Elokuvat tullaan lataamaan
nettiin yksi päivässä elokuussa
2017, kun sadan päivän loppulaskenta
itsenäisyyspäivään

Tervetuloä
SätäKylien
syyskokoukseen!

Jos tämä kirje tulee väärään osoitteeseen/väärälle
henkilölle, ilmoitattehan siitä Hannalle
hanna.ruohola@satakylat.fi tai 044 357 6181.

SataKylien sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 24.11.2016 klo 18 alkaen Porin
Lattomerellä kylätalo Levolassa (os. Lattomerentie 388). Jokaisella henkilöjäsenellä ja
yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni (yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja). Kahvitarjoilu!
Lisäksi kokouksessa palkitaan Vuoden kyläteko.

Esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja
kannatusjäsenmaksun suuruus
6. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan
hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
10. kokouksen päättäminen

SataKylät ry

Kyläasiamies Hanna Ruohola

Itsenäisyydenkatu 35 A 13,
28130 Pori

p. 044 357 6181
hanna.ruohola@satakylat.fi

www.satakylat.fi

Toimistosihteeri Emma Suominen
p. 044 257 6181
sihteeri@satakylat.fi

Pankkiyhteydet
Säkylän OP: FI70 5448 2920 0026 44
Huittisten SP: FI06 4456 0010 1111 86

Puheenjohtaja Paavo Törmälä
paavo.tormala@gmail.com

