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Johdanto 

 
Teuvan kyläneuvosto on Teuvan kunnassa pilotoitava, kunnanhallituksen alainen 
tilapäinen toimielin, joka toimii tämän ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2023 
loppuun saakka. Toimikauden jälkeen kyläneuvosto, hyvinvointivaliokunta ja 
kunnanhallitus arvioivat kyläneuvoston toimintaa ja toimielimen tarpeellisuutta ja jos 
toimielin koetaan tarpeelliseksi, valmistelee erikseen pysyväluonteisen toimielimen 
toimintasäännöt ja muun ohjeistuksen. 
 
Tämä ohje sisältää kyläneuvosto-pilotin toimintasäännöt sekä  

 

Kyläneuvoston toimintasäännöt 
 

1) Kyläneuvoston toimialue on Teuvan kunta 

2) Kyläneuvoston tarkoituksena on toimia kylien välisenä sekä kylien ja kunnan 

välisenä neuvoa antavana yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina. 

Päämääränä on edistää kylien elinvoimaisuutta ja eri kylillä asuvien teuvalaisten 

hyvinvointia. Kyläneuvosto voi 

a. tuoda esille kylien tarpeita ja ideoita 

b. antaa näkemyksensä kunnan päätöksentekoon, asioissa, jotka liittyvät 

kylien toimintaan tai kyläläisten arkeen 

c. tehdä aloitteita tai esityksiä kyliä koskevissa asioissa 

d. edistää yhteistyöllä kylien elinkelpoisuutta, näkyvyyttä ja luoda 

palveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä 

e. edesauttaa kylien yhteisistä asioista tiedottamista 

f. järjestää tilaisuuksia, koulutuksia ja muita tapahtumia näiden edellä 

mainittujen tavoitteiden edistämiseksi 

g. toimii muilla näihin vertautuvilla tavoilla tavoitteidensa edistämiseksi 

3) Kyläneuvosto tekee esityksen kunnanhallitukselle kylien osallistuvan 

budjetoinnin määrärahan käytöstä, jos kunnanvaltuusto on talousarvioon 

määrärahan kyseiselle toimintavuodelle varannut ja jos määrärahan 

käyttämisestä on tehty kunnanhallituksessa päätös. 

4) Kyläneuvoston kokouksiin osallistuu yksi edustaja kustakin kylästä. Teuvan 

kunta pyytää erikseen kyliä nimeämään edustajansa ja varaedustajansa 

kyläneuvostoon. Edustaja voi olla kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun 

käytännössä kylätoimintaa kylässä toteuttavan yhdistyksen nimeämä edustaja. 

Jos kylässä toimii useampia kylätoimintaa toteuttavia yhdistyksiä, tulee näiden 

nimetä edustaja ja varaedustaja yhteistyössä. Edustajan nimeämisestä tulee 

esittää pöytäkirja tai vastaava muistio tai allekirjoitettu pöytäkirjan ote. Edustajan 

nimennyt kylä voi vastaavalla päätöksellä vaihtaa edustajaansa tai 

varaedustajaansa kesken kyläneuvoston toimikauden. Teuvan kunnanhallitus 

nimeää edustajansa kyläneuvostoon ja voi myös pyytää kunnan muita 

toimielimiä nimeämään omat edustajansa.  
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5) Kyläneuvoston puheenjohtajuus kiertää vuosittain aakkosjärjestyksessä kylien 

kesken. Jos puheenjohtaja on estynyt, toimii hänen sijaisenaan kokouksessa 

kokouksen valitsema puheenjohtaja. Kyläneuvoston esittelijänä toimii 

osallisuusjohtaja, joka toimii myös kokousten koollekutsujana. Sihteerinä toimii 

osallisuusjohtaja tai tämän nimeämä kunnan toimihenkilö. Esityslistalle voi kukin 

kyläneuvoston jäsen ehdottaa nostettavaksi asioita.  

6) Kyläneuvosto kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Kokouksesta kirjoitetaan muistio, joka toimitetaan myös kunnanhallitukselle ja -

valtuustolle tiedoksi. 

7) Kyläneuvosto ei ole itsenäinen oikeustoimikelpoinen toimija, eikä se harjoita 

taloudellista toimintaa. 

8) Kyläneuvosto purkautuu, jos kunnanhallitus niin päättää. 

  

Kylien osallistavan budjetoinnin määrärahan käyttö 
 

 
Kunnanhallitus voi esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa vuosittaisen osallistuvan 
budjetoinnin kohdeavustusmäärärahan Teuvan kylien käyttöön. Jos 
avustusmääräraha on varattu, se käytetään seuraavassa järjestyksessä: 
 
1) Kunnanhallitus päättää määrärahan osituksesta (montako euromääräisesti yhtä 

suurta avustussummaa kyseisenä toimintavuonna jaetaan) ja antaa 

kyläneuvostolle tehtäväksi valmistella esitys määrärahan käyttämisestä eri kylien 

tarpeisiin 

2) Teuvan kyliltä pyydetään hakemuksia yksittäisistä hankinnoista, investoinneista 

tai kehittämiskohteista, joihin kylässä on tarve; a) hakemuksen jättää kylää 

kyläneuvostossa edustava yhdistys tai kylän yhdistykset yhdessä, b) hakemusta 

antaessa tulee toimittaa pöytäkirja tai vastaava muistio kokouksesta, jossa 

päätös hakemuksen antamisesta on tehty ja c) kyläläisiä tulee kuunnella ennen 

hakemuksen jättämistä. Tämän voi tehdä kaikille avoimessa kokouksessa tai 

esimerkiksi kyselyllä. Avustuksen kohde tulee olla luonteeltaan sen tyyppinen, 

että avustussumma voidaan käyttää kokonaisuudessaan. Avustus tulee hakea 

kohteeseen, joka voi olla kaikkien kyläläisten hyödyksi. 

3) Hakemuksen voi jättää ainoastaan kylä, joka ei ole saanut edeltävänä 

kalenterivuonna vastaavassa haussa avustusta. 

4) Kyläneuvosto voi hylätä saapuneen hakemuksen, jos hylkäystä puoltaa kaikki 

muut edustajat, kuin hakemuksen jättäneen kylän edustaja. 

5) Jos annettuja hakemuksia on enemmän, kun jaossa on määrärahoja, päättää 

kyläneuvosto kokouksessaan kunnanhallitukselle tehtävään esitykseen 

jätettävistä kohteista 

a. joko yksimielisesti 

b. tai äänestämällä. Tällöin kullakin kyläneuvoston edustajalla on 

käytettävissä yhtä paljon ääniä, kuin avustettavia kohteita voi olla. Kunkin 

edustajan tulee antaa äänestyksessä kaikki käytettävissä olevat äänensä 

ja yhtä hakemusta voi äänestää kukin ainoastaan yhdellä äänellä. Eniten 
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ääniä saaneet ehdokkaat voittavat äänestyksen. Jos äänestys päättyy 

tasatulokseen, järjestys valitaan arvalla. 

6) Kunnanhallitus hyväksyy esityksen tai palauttaa esityksen kyläneuvostolle 

uudelleen valmisteltavaksi saatteen kera.  

7) Avustusmääräraha maksetaan avustuksen saajalle mahdollisimman nopeasti 

päätöksen jälkeen. Määräraha tulee käyttää avustusvuotta seuraavan 

kalenterivuoden loppuun mennessä. Käyttämättä jäänyt avustus palautetaan 

kunnalle, jos käyttämättä jää enemmän kuin 10 % avustussummasta. 

Avustuksen käyttö tulee raportoida esittämällä erillinen kirjanpito tai tositteet 

niistä hankinnoista tai palveluista, joihin avustusta on käytetty sekä lyhyt 

vapaamuotoinen loppuraportti avustuksen käytöstä. 

 

Muuta 
 
Koska kyseessä on pilottiluonteinen toiminta, voi kunnanhallitus muuttaa tätä 
toimintaohjetta myös kesken kyläneuvoston toimikauden. 


