Iisalmen Kyläneuvoston toimintaperiaatteet
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Kyläneuvosto on Iisalmen kaupungin ja kylien välinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi.
Kyläneuvosto on puolueellisesti sitoutumaton ja alueellisesti tasapuolinen.
Kyläneuvoston tarkoituksena on:
edistää Iisalmen kylien välistä yhteistyötä sekä kaupunki-kyläyhteistyötä
edistää Iisalmen kaupungin ja kylien välistä tiedonvaihtoa
edistää kylien elinkelpoisuutta ja paikallista kulttuuria, asukkaiden hyvinvointia, alueen
palveluiden säilymistä sekä kehittää kylien vakinaisten sekä kesäasukkaiden viihtyvyyttä
pyrkiä vaikuttamaan muun muassa maankäyttöön, asumiseen, liikenneratkaisuihin,
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviin asioihin
Tehtävät
Kyläneuvosto:
osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun
tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja
muille tahoille
toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia,
turvallisuutta sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä
toimenpiteitä
valmistelee ja järjestää kaikille avoimet kyläfoorumit (niiden aiheet ja pitopaikat)
Kokoukset
Kyläneuvosto pitää vuosittain 2-4 varsinaista kokousta.
Kyläneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet Kyläneuvoston jäsenistä sitä vaatii.
Kyläneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, etäyhteys
hyväksytään.
Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi
joku neuvoston jäsenistä puhetta johtamaan.
Kyläneuvoston kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta.
Kyläneuvoston jäsen voi antaa lausuntonsa jo ennen kokousta sähköpostitse, jos ei pääse
paikalle kokoukseen.
Kyläneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
Kyläyhdistykset voivat sovittaessa vastata edustajiensa matka- ym. kustannuksista.
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Kokoonpano
Kyläneuvostoon valitaan yksi edustaja kustakin kylästä ja edustajalle valitaan varajäsen. Sekä
jäsen että varajäsen voivat osallistua kokouksiin.
Edustaja voi olla kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun kylätoimintaa käytännössä
kylässä toteuttavan yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri tai muu kylässä sovittu edustaja.
Edustajat valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kylä voi vaihtaa edustajansa.
Edustajien tehtävänä on olla tiedonvälittäjänä omalle kylälleen.
Kyläneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin
toimikautensa ajaksi.
Kaupungista nimetään neuvostoon virkamiesjäsen, joka on mukana joka kokouksessa.
Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua muita Iisalmen kaupungin viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä kertomaan ajankohtaisista asioista tai neuvottelemaan kylien asioista.
Kyläneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä
hoitamaan.
Kokouksista tehdään muistiot.
Kyläneuvosto pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen.
Toimintaperiaatteiden muuttaminen ja Kyläneuvoston purkaminen
Päätös toimintaperiaatteiden muuttamisesta ja Kyläneuvoston purkamisesta on tehtävä
Kyläneuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava toimintaperiaatteiden muuttamisesta tai Kyläneuvoston
purkamisesta.
Kylän osallistuminen Kyläneuvoston toimintaan
Kylä voi jäädä väliaikaisesti pois Kyläneuvoston toiminnasta. Kylän edustajan tulee ilmoittaa
Kyläneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kylän poisjäännistä. Myös
poisjääneelle kylälle ilmoitetaan Kyläneuvoston tapahtumista ja päätöksistä.
Kylä voi tulla uudelleen mukaan Kyläneuvostoon. Tällöin kylän edustajan tulee ilmoittaa
Kyläneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle osallistumisen aloittamisesta.
Kyläneuvoston jäsenille tiedottaminen
Kyläneuvoston jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista, kyliä koskevista asioista sähköpostilistan
kautta tai kirjeitse.
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