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Kantri ry:n vuosikokous
27.5.2021 klo 18:00
Tampereen Keskusvirastotalolla Valtuustosalissa, os.
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, 5 krs ja MS Teams.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle
kuuluvat asiat. Materiaalit Kantrin nettisivuilla.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki
Kantri ry:n jäsenet. Osallistuminen edellyttää
ennakkoilmoittautumista osoitteeseen
info@kantriry.fi, ilmoita aiotko osallistua paikalla vai
etänä. Kokouksen osallistumislinkki lähetetään ennen
kokousta ennakkoilmoittautuneille. Kantri noudattaa
AVI:n kokoontumisrajoitusta, mikäli sellainen on
voimassa 27.5.2021.
Huom: Yhteisöjäsenillä pitää olla allekirjoitettu
valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä.
Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen
Vuosikokouksen avaus
1.

Järjestäytyminen

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Työjärjestyksen hyväksyminen

4.

Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen
hyväksyminen

5.

Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille

6.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen vuodelle 2021

7.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021

8.

Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden
suuruus vuodelle 2021

9.

Tilintarkastajan palkkion määrääminen

10. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
11. Päätetään johtokunnan jäsenten määrä (6-12) ja
valitaan heidät henkilökohtaisine varajäsenineen
12. Tilintarkastajan valinta
13. Muut asiat – Vuoden 2020 hankkeen valinta
14. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

Kantri ry:n johtokunta

Ohjelmakauden 2023-2027 valmistelusta
ja 2021-22 siirtymäkaudesta
EU:lla on budjetti, mutta tätä kirjoitettaessa sen hyväksyntä
yhdessä EU:n elvytyspaketin kanssa on Suomessa vielä
vaiheessa. Toivottavasti kaikki menee hyvin, sillä budjetin
kaatumisen dominovaikutukset Suomen talouteen ja
erityisesti maaseudulle olisivat varsin haitalliset. Uuden
ohjelmakauden valmistelu kuitenkin jatkuu ja 1. vaiheen
hakemus Leader- ryhmäksi pitää jättää toukokuun loppuun
mennessä.
Siirtymäkaudelle
21-22,
mikäli
Suomi
hyväksyy
elvytyspaketin, saamme varsin mukavasti rahaa hankkeisiin
ja yritystukiin. Tämä ja seuraava vuosi ovat rahoitukseltaan
kolmen suurimman joukossa koko Kantrin toiminnan ajalta.
Hakemuksia otetaan Hyrrässä ja paperillakin vastaa koko
ajan ja seuraavan kerran Kantrin uusi johtokunta käsittelee
hakemuksia kesäkuussa. Erityisesti toivomme mikroyritysten
hakemuksia ja Green Dealin merkeissä ympäristöhankkeita.
Nuoriso-Leader -tukea emme tänä vuonna valitettavasti voi
jakaa, mutta toivottavasti taas ensi vuonna saamme
rahoituksen kuntoon.
Jos yhdistyksenne voisi työllistää nuoren tai nuoria, tutustu
seuraavan sivun ilmoitukseen Nuoret töihin 2teemahankkeesta.
t. Kari Kylkilahti, Kantrin toiminnanjohtaja

Terveisiä Pirkan Kyliltä!
Avoimet Kylät -päivä on lauantaina 12.6.2021!
Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä toteutetaan tänä
vuonna pääasiassa verkossa. Kylä voi julkaista aiemmin
kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai
esimerkiksi kylähistoriikin. Esitellä voi myös kylän
ulkoilureittejä sekä luonto- ja retkikohteita. Sisältö on vapaa,
kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on julkaisuluvat
tekijältä. Nyt kylät mukaan tekemään digiloikkaa!
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry,
maakunnalliset kyläyhdistykset sekä paikalliset yhdistykset ja
aktiivit. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pirkan Kylien
kotisivuilta: https://www.pirkankylat.fi/avoimet-kylat-2021/
Haussa Vuoden Kylä, Kyläteko ja Kylätoimija 2021!
Pirkan Kylät ry hakee jälleen Vuoden Kylää, Vuoden
Kylätekoa ja Vuoden Kylätoimijaa. Kaikkia kolmea
tunnustusta haetaan viimeistään 31.5.2021. Kuka tahansa
yksityinen henkilö, yhdistys tai kunta voi tehdä ehdotuksen.
Osallistukaa rohkeasti ja laatikaa ytimekkäät ja
informatiiviset esitykset! Lisätiedot ja hakuohjeet:
http://www.pirkankylat.fi/vuoden-kyla-2021/

Liity Kantrin jäseneksi:
www.kantriry.fi/yhdistys
/liity-jaseneksi/

Kiertotaloushanke CIRCLE kutsuu kyliä mukaan!
Hankkeessa etsitään kiertotaloudesta kiinnostuneita kyliä mukaan
laatimaan kylän omaa kiertotaloussuunnitelmaa ja järjestämään
kiertotalousaiheisia tapahtumia!
Millaisia asioita kylällä voisi jakaa – lainata tai käyttää yhdessä
toisten kanssa? Kuinka kierrätystä voisi tehosta ja jätteiden ja
hävikin määrää vähentää? Voisiko tuotteita korvata palveluina? Ja
kuinka ympäristöasioita voisi ottaa entistä paremmin huomioon?
Entä millaisia kiertotaloustoimia nykyisellään on käytössä ja kuinka
niitä voisi kehittää?
Pohditaan yhdessä, millaisilla toimilla teidän kylällänne voidaan
lähteä kohti kestävämpää elämäntapaa.
Lisätietoja saat hankevetäjä Heidi Hallongrenilta
heidi.hallongren@kantriry.fi / 040 525 8836.

Kantrin Nuoret töihin 2 – teemahanke
Kantrin Nuoret töihin 2 -teemahankkeen tavoitteina on työllistää 25 nuorta,
jotka ovat 16-25 vuotta. Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leaderrahoitukseen kuuluvat maaseutualueet. Johtokunnan päätöksen perusteella
yhdelle hakijalle annetaan tukea korkeintaan kolmen nuoren työllistämiseksi
ja korkeintaan neljän kuukauden jaksolle per nuori.Kaksi hakuaikaa,
30.8.2021 ja 31.1.2022. Tukiprosentti on kaikille 80 %.
Kantrin johtokunta valitsee osallistujat. Koko hankkeen toteutusaika 1.5.2021
- 30.4.2023. Toteutuksesta vastaavat toimenpiteiden toteuttajat tehtyjen
suunnitelmien mukaisesti. Toimenpiteiden tuki haetaan maksuun yhdessä
sovittujen määräaikojen mukaisesti. Toimenpiteiden tulee olla toteutettuina
31.10.2022.
Lisätietoja Kantrin henkilökunnalta.
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