LUONNOS
SONKAJÄRVEN KYLÄ-JA YHDISTYSPARLAMENTIN TOIMINTAPERIAATTEET

1. Nimi
Yhteistyöfoorumin nimi on Sonkajärven kylä-ja yhdistysparlamentti ja sen toiminta-alueena
on Sonkajärven kunta.
2. Toiminnan tarkoitus ja luonne
Kylä-ja yhdistysparlamentti on Sonkajärven kunnan ja kylien ja kunnan alueella toimivien
järjestöjen välinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi.
Kylä-ja yhdistysparlamentin tarkoituksena on:
- Edistää Sonkajärven kylä- ja muiden yhdistysten välistä yhteistyötä
- Edistää Sonkajärven kunnan ja yhdistysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä
- Edistää kylien ja koko kunnan elinkelpoisuutta, alueen palveluiden säilymistä ja
asukkaiden hyvinvointia
- Edistää paikallista kulttuuria
- Kehittää kunnan vakinaisten sekä kesäasukkaiden viihtyvyyttä.
Kylä-ja yhdistysparlamentti on puolueisiin sitoutumaton ja alueellisesti tasapuolinen.
Kylä-ja yhdistysparlamentti toimii rekisteröimättömänä, vanhus- ja vammaisneuvostoon
verrattavana edunvalvonta- ja yhteistyöelimenä kunnan suuntaan. Se edistää kuntalaisten
osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksia. Sillä ei ole budjettivaltaa (vai voisiko olla ??
Osallistuva budjetointi? Missä asioissa?)

3. Tehtävät
Kylä- ja yhdistysparlamentti:
- Osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun
- Tekee aloitteita ja esityksiä kunnanhallitukselle sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja
muille tahoille
- Toteuttaa kylien ja kuntataajamien, niiden asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä
palveluiden säilymisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä toimenpiteitä.
- Päättää kuntakohtaisen kylä -ja järjestöohjelman toteuttamisesta ja päivittämisestä ??
- Osallistuu järjestöyhteistyöohjeen päivittämiseen
- Tiedottaa aktiivisesti tapahtumista ja päätöksistä

4. Kylä-ja yhdistysparlamentin kokoonpano
Kylä-ja yhdistysparlamenttiin valitaan:
-Kaksi edustajaa kustakin kylästä ja järjestöstä. Kylän edustaja voi olla kyläyhdistyksen,
kylätoimikunnan tai muu kylätoimintaa käytännössä toteuttavan yhdistyksen nimeämä
edustaja. Edustajalle valitaan varajäsen. Kummankin edustajan estyneenä ollessa voi
yhdistys lähettää jonkun muun yhdistystä edustamaan.
-Kaksi keskeistä luottamushenkilöedustajaa kunnasta
- Kaksi kunnan viranhaltijaedustajaa
Edustajat nimetään kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajien tehtävänä on olla
tiedonvälittäjänä omalla kylällä tai omassa yhdistyksessä.
Kylä-ja yhdistysparlamentti valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajista toinen edustaa kyliä ja toinen muita yhdistyksiä.
Sihteerinä kylä- a yhdistysparlamentissa toimiin kunnan kylä-ja yhdistysyhteistyöhenkilö.
Kylä-ja yhdistysparlamentti voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua
asiantuntijoita niitä hoitamaan.
5. Kylä-ja yhdistysparlamentin toiminnan rahoitus
Sonkajärven kunta varaa vuosittain budjettiinsa toimintarahan kylä- ja
yhdistysparlamentille.
Toimintarahaa voidaan käyttää:
- kokousten ja keskustelutilaisuuksien kuluihin
- koulutuksiin
- opintomatkoihin
- yhteisten tapahtumien ilmoitus- ja järjestelykuluihin
6. Kylä-ja yhdistysparlamentin kokoukset
Kylä-ja yhdistysparlamentti pitää vuosittain 2-4 varsinaista kokousta. Se kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet kylä-ja yhdistysparlamentin jäsenistä sitä vaatii.
Kylä-ja yhdistysparlamentti on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on
läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksesssa, valitaan
siksi kerraksi joku parlamentin jäsenistä puhetta johtamaan.
Kylä-ja yhdistysparlamentin kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta.
Kylä- ja yhdistysparlamentin jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Jäsenyhdistykset voivat
halutessaan vastata edustajiensa matka- yms. kuluista.

7. Toimintaperiaatteiden muuttaminen ja kylä- ja yhdistysparlamentin purkaminen
Päätös toimintaperiaatteiden muuttamisesta ja kylä-ja yhdistysparlamentin purkamisesta
on tehtävä kyläparlamentin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava toimintaperiaatteiden muuttamisesta tai
kylä-ja yhdistysparlamentin purkamisesta.

8. Yhdistyksen eroaminen parlamentista
Kylällä tai jäsenjärjestöllä on oikeus erota parlamentista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kyläja yhdistysparlamentin puheenjohtajalle. Eroavan yhdistyksen tulee toimittaa kylä-ja
yhdistysparlamentille pöytäkirja, jossa eroamisesta on päätetty.
9. Tiedottaminen
Kylä-ja yhdistysparlamentin jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista kyliä ja järjestöjä
koskevista asioista nimettyjen edustajien kautta sähköpostitse tai kirjeitse. Kylä- ja
yhdistysyhteistyöhenkilö pitää yllä postituslistoja.
Yhdistysten tapahtumista ja kunnan järjestämistä (esim. kansalaisopisto)
yleisötilaisuuksista tiedotetaan kunnan nettisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa ja
kolme kertaa vuodessa julkaistavalla tapahtumaesitteellä.
Kylä-ja yhdistysparlamentin kokouskutsut ja muistiot jaetaan jäsenyhdistysten lisäksi myös
muille yhdistyksille, jotka eivät vielä ole jäseniä.

