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Keväinen tervehdys kaikille kylille ympäri kauniin Satakunnan! Kevätaurinko alkaa vihdoin voittaa pitkän talven
jälkeen ja mielialakin kohoaa lumien sulamisen ja lisääntyneen valon myötä. Jälleen on myös toiminnassamme
mahtava aika, sillä samalla kun valmistelemme kevätkokousta, valmistelemme lisäksi vuoden tärkeimpiä juttuja −
Vuoden maakuntakylä -kilpailua sekä Avoimet Kylät -päivää. Näissä molemmissa kylät ovat tietenkin pääosassa
ja SataKylät vain mahdollistajana ja organisoijana.
Myös ne kylät ja kyläläiset, jotka eivät kumpaankaan yllämainittuun osallistu, voivat omalla tavallaan olla
hengessä mukana, sillä 9. kesäkuuta vietettävä Avoimet Kylät -päivä on tietenkin kaikille avoin tapahtuma, jonne
jokainen on enemmän kuin tervetullut. Jos et siis tällä kertaa kuulu järjestäjäporukkaan, kannattaa ehdottomasti
lähteä tutustumaan muiden kylien tarjoamaan monipuoliseen ohjelmaan ja viettää elämyksellisen ikimuistoinen
kesäpäivä! Tapahtumia on jälleen aamusta iltaan saakka, ja mukana olevia kyliä noin 30, joten valinnanvaraa
riittää.
Vuoden maakuntakylä -kilpailussa taas
järjestetään
ensimmäistä
kertaa
ikinä
varjokilpailuna yleisöäänestys, jossa jokaisella
on mahdollisuus olla valitsemassa vuoden
parasta
satakuntalaista
kylää
neljän
ehdokkaan joukosta.
Mikä on sinun
suosikkisi?
Käy
antamassa
äänesi
SataKylien nettisivuilla tai Facebookissa, ja
pääset osallistumaan samalla myös Avoimet
Kylät -bussikierroksen lippuarvontaan!
Yleisöäänestyksessä eniten ääniä kerännyt
kylä saa kunniamaininnan, mutta varsinaisen
Vuoden maakuntakylä -tittelin saajan päättää tuttuun tapaan viisihenkinen tuomaristo, joka on jo tehnyt kierroksen
kaikissa ehdolla olevissa kylissä. Voittaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa 18. toukokuuta.
Palkitseminen tapahtuu viime vuoden voittajakylässä Euran Paneliassa Maakunnallisilla kyläpäivillä, joita
vietetään Panelia-päivän yhteydessä lauantaina 4. elokuuta. Tervetuloa siis mukaan juhlahumuun Paneliaan.
Tapaamisiin keväisillä ja kesäisillä kylillä!
Hanna Ruohola, kyläasiamies
Emma Suominen, toimistotyöntekijä
P.S. Tämän kirjeen mukana saatte myös kutsun Omalta kylältä -hankkeen Liikkuvaan loppuseminaariin, joka
järjestetään lauantaina 21. huhtikuuta. Luvassa on taatusti mielenkiintoinen ja antoisa päivä, joten kannattaa
lähteä mukaan! Matka on omakustanteista lounasta lukuun ottamatta ilmainen.

Tervetuloa
SataKylien
kevatkokoukseen!

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

SataKylien sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 26.4.2018 klo 18 alkaen Honkakosken
koululla (os. Honkakoskentie 70, Pomarkku). Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on
kokouksessa yksi ääni (yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja). Kahvitarjoilu!

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. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä
toiminnantarkastajan lausunnot
6. Päätetään tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
8. Kokouksen päättäminen
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