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KEVÄTKOKOUS  18.5.2017 
 
Aika: Torstai 18.5. klo 17.00  
 
Paikka: Alaniemen kylätalo, Ranuantie 259 B, Alaniemi 
 
 
§ 1 
KOKOUKSEN AVAUS 
 
 Peräpohjolan kehitys ry:n puheenjohtaja Martti Ruotsalainen avaa kokouksen. 
 
§ 2 
KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA 
 
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 
 
Päätös: 
 
§ 3 
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 Yhdistyksen säännöt § 10 Yhdistyksen koolle kutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vuosikokouksen 
päättämällä tavalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille 
postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksella alueella yleisesti ilmestyvissä lehdissä.  
 
Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa, Lounais-Lapissa ja Uudessa-
Rovaniemessä 10.5.2017.   
 

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: 
 
§ 4 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: 
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§ 5 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN EDUSTAJAN PUHEENVUORO 
 
Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola pitää katsauksen Leader-toiminnasta. 
 
 
 
§ 6  
LEADER-TOIMINNAN VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN JA VUODEN 2017 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ovat käsitelleet Peräpohjolan Leader ry:n toiminnassa 
ilmennyttä epäilyä siitä, että ryhmä ei täytä Leader-toiminnalle asetettuja vaatimuksia. 
Ministeriö jäädytti yhdistyksen myöntövaltuudet 17.2.2017 saakka. Maa- ja 
metsätalousmisteriö ja Maaseutuvirasto ovat lähettääneet yhdistykselle kirjeen 17.2.2017 ja 
pyytäneet Peräpohjolan Leaderilta seuraavia lisäselvityksiä ja jatkotoimia: 
 

1. Syyskokouksen päätös myöntövaltuuksien jyvittämisestä ja käyttämisestä 
Syyskokouksen 2016 pöytäkirjaan kirjatut Leader-periaatteiden vastaiset toimenpiteet 
myöntövaltuuksien jyvittämisestä ja käyttämisestä tulee käsitellä yhdistyksen 
kevätkokouksessa ja korjata päätös Leader-periaatteiden mukaiseksi. 
 

2. Avoimuus ja tasapuolisuus ryhmän toiminnassa 
Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto ovat panneet merkille Peräpohjolan 
Leader ry:n toiminta-alueen toimijoiden kesken vallitsevan ilmiselvän luottamuspulan. 
Tarkoitus on, että Leader-ryhmän hallituksen kokoonpanossa aidosti huomioidaan myös 
alueellinen edustavuus. Hallitus aikoo järjestää työpajoja, joiden tavoitteena on 
varmistaa avoin ja tasapuolinen toiminta ja palauttaa luottamus Peräpohjolan Leader 
ry:n toimintaan.  
 
Toiminnan vaikuttavuuden kannalta myös yhdistyksen hallituksen ja työntekijöiden 
keskinäinen luottamus ja hyvä työnantaja ja työntekijäkulttuuri ovat hyvin tärkeitä. 
 
Edellytämme, että hallitus seuraa tilannetta ja ryhtyy mahdollisiin lisätoimiin, mikäli 
tavoitetta ei saavuteta työpajojen tuloksena.  
 
Maaseutuvirasto tekee yhdistykselle ohjauskäynnin syksyllä 2017. Ohjauskäynnin 
yhteydessä varmistetaan, että tilanne on korjattu. 

 
3. Hallituksen valinta 24.11.2016 

Peräpohjolan Leader ry:n syyskokouksessa 24.11.2016 suoritettu hallituksen valinta on 
yhdistyslain 32 § mukaan moitteenvarainen 
 

 
Esitys:  Poistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta luku 8, joka sisältää Leader-

periaatteiden vastaisia toimenpiteitä. Poistettavan luvun sisältö: 
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8. Myöntövaltuus 2017 ja hallituksen jäsenistä koottu työryhmä 
Yhdistyksen vuosittainen myöntövaltuus on 700 000 euroa. Vuotuiset myöntövaltuudet 
tuleejyvittää toiminta-alueen kuntien kesken yhdistyksen vuosittaisessa 
toimintasuunnitelmassa. Jatkossa yhdistyksen syyskokouksessa tulee esitellä 
suunnitelma varojen käytöstä seuraavan toimintavuoden aikana. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenistä tulee koota työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä 
hankeideat ja edistää niiden etenemistä hallituskäsittelyyn. 
Lisäksi kokouksessa esitettiin, että jatkossa toimintarahan käyttösuunnitelma tulee 
esittää yhdistyksen yleiselle kokoukselle. 
 
 

Päätös  
 
 
 
§ 7 
TILINPÄÄTÖKSEN, VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON ESITTÄMINEN 
 
Hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2016, joka käsiteltiin hallituksen kokouksessa 
24.3.2017 30§. Tilinpäätösmerkintä sekä tilintarkastuspöytäkirja on annettu 5.5.2017.  
 
  Liite 1: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 
  Liite 2: toimintakertomus 2016 
   
 
Esitys: Hallitus esittää tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon 

vuodelta 2016 yhdistyksen kokoukselle. 
 
Päätös: 
 
§ 8 
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE 
JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE 
 
Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen 

sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille vuoden 2015 tileistä ja hallinnosta. 

 
Päätös 
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§ 9 
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Esitys Esitetään, että syyskokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokousilmoitus 

sääntöjen määräämällä tavalla 7 vuorokautta ennen kokousta vähintään kahdessa 
alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä. 

 
Päätös 
 
 
§ 10 
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 
 

Paikallisen julkisen hallinnon edustaja Heli Välikangas Rovaniemeltä on eronnut 
Peräpohjolan Leader ry:n hallituksesta. Maaseudun asukkaiden edustaja Martti 
Ruotsalainen Simosta on valittu Simon kunnanvaltuustoon ja on ilmoittanut 
jättävänsä Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen toukokuun loppuun mennessä. 
Yhdistysten edustajana varajäsenenä toiminut Paavo Anttila Keminmaalta on 
eronnut hallituksesta. 
 

Esitys Valitaan uusi jäsen edustamaan paikallista julkista hallintoa. 
 Valitaan uusi jäsen edustamaan maaseudun asukkaita. 
 Valitaan uusi varajäsen edustamaan yhteisöjä. 
  
 Valitaan uudet jäsenet ja varajäsen siten, että hallituksen kolmikantaehto täyttyy 

ja hallitus edustaa tasapuolisesti koko sen toiminta-aluetta. 
 
Päätös 
 
 
§ 11 
MUUT ASIAT 
  
 
 
  
 
§ 12 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Esitys Vuosikokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös 


