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Kantri ry:n vuosikokous
19.5.2022 klo 18:00
Lempäälä-talo, os. Manttaalitie 15, 37500
Lempäälä.
Kahvit ennen kokousta klo 17:30 – 18:00.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle
kuuluvat asiat. Materiaalit Kantrin nettisivuilla.

Ohjelmakaudesta 2023-2027 ja muusta
Kantrille myönnetty siirtymäkauden 2021-22 rahoitus
on nyt johtokunnan päätöksillä jaettu eikä uusia
hakemuksia
kannata
jättää
ennen
uuden
ohjelmakauden haun avautumista joskus ensi vuonna.
Uusi 23 - 27 strategia on valmistumassa ja se pitää
jättää MMM:lle ennen juhannusta. Näillä näkymin
strategian nimeksi tulee "Monien mahdollisuuksien
seutu", joka kuvastaa hyvin Kantrin alueen
ominaisuuksia. Kuviossa alla strategian painopisteet.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki
Kantri ry:n jäsenet. Huom: Yhteisöjäsenillä pitää
olla allekirjoitettu valtakirja ilmoittautumisen
yhteydessä.

Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen
1. Vuosikokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen
hyväksyminen
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen vuodelle 2022
8. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
9. Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden
suuruus vuodelle 2022
10. Tilintarkastajan palkkion määrääminen
11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
12. Päätetään johtokunnan jäsenten määrä (612) ja valitaan heidät henkilökohtaisine
varajäsenineen
13. Tilintarkastajan valinta
14. Muut asiat – Vuoden 2021 hankkeen
valinta
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

Kantri ry:n johtokunta

Kantrin hankkeissa tapahtuu
Kiertotaloushanke Circle järjestää 13.–15.6. kansainvälisille
hankekumppaneille kiertotalouden ratkaisuja esittelevän
opintoretken Pirkanmaalla. Kiertotaloudesta kiinnostuneiden
kylien
kanssa
laaditaan
hankkeessa
yhä
kiertotaloussuunnitelmia - eli tunnistetaan, kuinka
kiertotalous jo nykyisellään on mukana kylän toiminnoissa ja
millaisin askelin kylällä voisi tulevaisuudessa edetä kohti
kestävämpiä valintoja. Ota yhteyttä Heidiin, niin sovitaan
syksylle kiertotaloustyöpaja teidänkin kylällenne!
Smart Villages Leader Network-hankkeessa Pirkanmaalle
suuntautuu kansainvälinen opintoretki syyskuussa, ja tuolloin
yhdessä Leader Pirkan Helmen kanssa esille nostetaan
älykkäitä kyläratkaisuja. Syksyllä luvassa myös Älykkäitä
kylähyppelyitä – päivän opintomatkoja naapurimaakuntiemme Varsinais-Suomen ja Satakunnan kanssa.
Hyppelyillä tutustutaan kolmen maakunnan älykkäisiin kyliin
ja hienoihin hanke-esimerkkeihin. Ensimmäinen retki on
elokuussa; lauantaina 13.8. suunnaksi otetaan VarsinaisSuomi ja Leader Ravakan tilukset. Retkille ovat tervetulleita
kaikki älykkäistä kylistä ja kyläkehittämisestä kiinnostuneet
(paikkoja rajoitetusti). Lisää tietoa luvassa lähiaikoina!

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

Nuoriso-Leaderilla jatkuva haku vuonna 2022
Rahoitusta nuorten omiin projekteihin on jaossa vielä
kolmella hakujaksolla tämän vuoden aikana. Seuraava
hakujakso päättyy 31.5. ja siihen mennessä jätetyt
hakemukset käsitellään kesäkuun kokouksessa. Sitä
seuraavat hakuajan päättyvät elokuun ja marraskuun
lopussa.
Vielä ehtii hakemaan kesäksi Nuoriso-Leaderia, jos
mielessä pyörii vaikkapa harrastusvälineiden hankinta
tai nuorten oman kesätapahtuman järjestäminen.
Nuoriso-Leaderin rahoitusta voi hakea myös pakolaisille
ja turvapaikanhakijoille suunnattuun toimintaan.
Lue lisää
leader/

https://www.kantriry.fi/rahoitus/nuoriso-

Avoimet Kylät -päivää vietetään lauantaina 11.6.2022
Valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää päästään viettämään jälleen perinteiseen tapaan kylätapahtumien
muodossa, mutta rinnalla säilyy myös verkkosisällöt! Tänä vuonna Pirkanmaalla kannustetaan kyliä
järjestämään Avoimet Kylät -päivänä myös kirppistapahtumia kiertotalousteeman esiin nostamiseksi. Lue lisää
Avoimet Kylät -päivän järjestämisestä ja ilmoittautumisesta www.pirkankylat.fi/avoimet-kylat-2022/
Haussa Vuoden Kylä, Kyläteko ja Kylätoimija 2022
Jälleen etsitään ansioituneita toimijoita kylätoiminnan kentältä! Nyt kannattaa olla liikkeellä, jos tiedossasi on
kylätoiminnassa ansioitunut henkilö tai kylän järjestämä hieno tempaus tai muu toiminta. Entä tekeekö joku
pirkanmaalaisista kylistämme asioita rohkeasti ja kekseliäästi, on kehittänyt uutta tai tekee toimivaa
yhteistyötä muiden kanssa ja voisi olla seuraava Vuoden Kylä? Lue lisää www.pirkankylat.fi/vuoden-kyla2022/ ja hae tunnustuksia 31.5. mennessä.
Oletko jo tutustunut Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto-hankkeeseen? Lue lisää
www.pirkankylat.fi/ilmastohanke
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