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Karhuseutu ry:n hallituksen valinta 

Karhuseutu  ry:n  hallituksen  valinta  on  poikkeuksellinen  verrattuna  muiden  yhdistysten  hallituksiin  

johtuen siitä,  että  sen  valinnassa  noudatettava  ns.  kolmikantaperiaatetta  ja  jäsenten  on  lisäksi  

edustettava tasapuolisesti toimialueen kuntia. 

 

KOLMIKANTAPERIAATTEEN mukaan hallituksen kokoonpanon on koostuttava tasapuolisesti: 

1.   paikallisen julkisen hallinnon edustajista (1/3) 

2.   yhteisöjen edustajista (1/3) 

3.   maaseudun asukkaista (1/3) 

Myöhemmin  on  tarkempi  kuvaus  siitä,  miten  edustus  kuhunkin  kolmikantaan  määräytyy. Kuvaus on 

suora ote Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jota kaikkien Leader-ryhmien on 

noudatettava. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa kolmikannan toteutumista vuosittain. 

 

TOIMIALUEEN TASAPUOLINEN EDUSTUS 

Kolmikannan   lisäksi   hallituksen   on   edustettava   tasapuolisesti   Karhuseudun   toimialueen   kuntia. 

Nykyisessä   hallituksen   kokoonpanossa   on   Porin   ja   Ulvilan   alueelta   kaksi   edustajaa   ja   Eurajoelta 

(Luvialta), Laviasta, Noormarkusta, Nakkilasta, Harjavallasta ja Kokemäeltä yksi edustaja. 

Vuoden 2009 kokouksessa siirryttiin sääntöuudistuksen jälkeen noudattamaan käytäntöä, jossa: 

• Puheenjohtaja  valitaan  vuodeksi  kerrallaan  eikä  hänelle  valita  henkilökohtaista  

varajäsentä. Puheenjohtajaa ei lasketa mukaan kolmikantakiintiöön eikä hänen 

kotikuntansa vaikuta valintaan. 

• Hallituksen    jäsenet    (10    hlöä)    valitaan    kahdeksi    vuodeksi    kerrallaan    ja    heille    

valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

• Jokaiseen kolmikantaan valitaan vähintään kolme jäsentä. 

• Valittavat   jäsenet   edustavat   toimialuetta   tasapuolisesti;   Pori   (2),   Ulvila   (2),   

Eurajoki (Luvia 1), Lavia (1), Noormarkku (1), Nakkila (1), Harjavalta (1) ja Kokemäki 

(1)edustaja. 

• Henkilökohtaisen   varajäsenen   tulee   noudattaa   samaa   kolmikantaa   kuin   

varsinaisenkin jäsenen, joten varsinainen ja varajäsen ovat useimmiten eri kunnan 

alueelta. 

Edustettavaa  kolmikantaa  ja  kuntaa  ei  ole  kuitenkaan  mitenkään  lukittu  keskenään.  Esimerkki:  tällä 

hetkellä   erovuoroinen   harjavaltalainen   edustaa   yhdistyksiä.   Hänen   tilalleen   voi   kuitenkin   esittää 

harjavaltalaista  myös  johonkin  muuhun  kolmikantaan.  Valintojen  jälkeen  lopputuloksena  on  kuitenkin 

aina oltava kolmikannan mukainen paikkajako. 
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Maa‐ ja metsätalousministeriö: Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Toimintaryhmän hallituksen kolmikantaperiaate 

Toimintaryhmän hallituksen tai muun vastaavan toimielimen on noudatettava ns. kolmikantaperiaatetta. 

Toimintaryhmän hallituksen tai päätöksiä tekevän elimen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen 

edustajista: 

1.    paikallinen julkinen hallinto 

 Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat 

•   kunnanvaltuutetut 

•   kunnanhallituksen jäsenet 

•   kunnanjohtaja 

•   kunnansihteeri 

•   elinkeinoasiamies 

•   maaseutusihteeri 

•   kunnaninsinööri 

•   sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt 

• kunnan sellaisten lautakuntien ja kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden 

tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat 

•   mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt 

•   maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet 

(esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) 

2.    yhteisöt (järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset) 

 Yhdistysten edustajia ovat 

 maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat 

henkilöt, kuten hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä johtavassa asemassa olevat 

työntekijät 

 

kyläyhdistykset maa‐ ja kotitalousseurat nuorisoseurat 

4H‐yhdistykset kylätoimikunnat yrittäjäyhdistykset 

metsästysseurat Mannerheimin 
lastensuojeluliitto 

maamiesseurat 

tuottaja‐ ja neuvontajärjestöt  muut vastaavat toimijat 

 

3.    maaseudun asukkaat 

 • sellaisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista 

 julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat 

 toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat 

 •  yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön 


