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Läsnä
Timo Mikander Konnuslahti, Irja Keinänen Näädänmaa, Eeva Huovinen Näädänmaa, Helena
Alanne Sorsakoski, Veikko Junkkarinen Moninmäki, Arja Huovinen Soinilansalmi, Jaakko Nissinen
Moninmäki, Juri Jämsèn Paukarlahti, Markku Pesonen Sorsakoski, Senja Bunda Kirkonkylä, Janne
Räsänen Kurjala, Keijo Kankkunen, Raija Ikonen, Mirja Hölttä-Nissinen Moninmäki

Asialista
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Janne Räsänen avasi kokouksen
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Janne Räsänen.
Sihteeriksi valittiin Mirja Hölttä-Nissinen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Junkkarinen ja Jaakko Nissinen.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Kyläkuulumiset
Timo Mikander kertoi Konnuslahden kylän kuulumiset. Kesällä jatkettiin maamiesseuran talon
kunnostusta, eteisen sekä salin lattian korjaukset ja on tehty myös maalämpöremontti.
Kotiseutuliitolta saatiin avustuksia remontteihin. 1500 talkootuntia on tehty remonttien
yhteydessä. Paikalliset toimijat ovat sponsoroineet kylän toimintaa talkoohintaan. Viime aikoina
keskustelun aiheena on Konnuslahden koulun kohtalo. Kylälle on rakennuskaava vahvistettu.
Janne Räsänen kertoi Kurjalan kyläkunnan kuulumisia. Kylällä tehdään töitä koulun ja sen
pysymisen eteen. Koulun toiminta on ollut kylällä virkeää. Korjaustalkoita on tehty talolla
lattiaremontin merkeissä. Luistelukaukalot ovat toimineet talkootyön ansiosta heti syksyn alussa.
Jaakko Nissinen kertoi Moninmäen kylän kuulumiset. Kylällä ei ole koulua,kauppaa eikä kirkkoa
mutta on teatteri omalla MKS- talolla, jonka kautta hankitaan tuloja talon ylläpitämiseksi. Soisalo
teatteri harjoittelee talolla viikoittain, mukana ryhmässä on ihmisiä eri kyliltä. Tulossa MKSseuran satavuotisjuhlat elokuun alussa. Salot soi -kuorossa on laulajia mukana myös Moninmäen
kyläläisiä.

Eeva Huovinen kertoi, että Näädänmaan Seurantaloa on kunnostettu ja kunnostusta jatketaan.
Kirjastoauto käy edelleen kylällä. Kauppa-autopalvelut loppuivat kylän alueelta. Kyläkirkossa
kokoonnutaan talven aikana myös yhteen. Entisellä koululla on omat aktiiviset yrittäjät, jotka
järjestävät tapahtumia. Tien kunnossapidosta on annettu palautetta.
Paukarlahdesta Juri Jämsèn kertoi kylän tulevaisuuden näkymien olevan epävarmoja ja synkkiä.
Leppävirran kunnan kanssa ollaan vastakkainasettelutilanteessa. Yhteistyö näyttää synkältä oman
kylän kohdalta. Kyläyhdistys toimii ennallaan ja keskittyy kylän oman hyvinvoinnin kehittämiseen
ja ylläpitämiseen. Keskusteluyhteyttä kuntaan ei ole löydetty. Päiväkoti on siirtynyt
Paukarlahdesta pois ja on lakkautettu, tarveselvitystä ei ole kunnan kohdalta tehty kylälle.
Luottamuksen tunne päätöksen tekoon puuttuu. Entisen koulun ja päiväkodin rakennuksen
kohtalo on myös epäselvää, kevääseen asti on luvattu pitää lämmöt päällä. Kuntosalilla on
kymmeniä käyttäjiä päivittäin. Kylällä ovat pettyneet ja negatiiviset tulevaisuudennäkymät.
Soinilansalmen terveiset kertoi Arja Huovinen. Soinilansalmi on alusta asti lähtenyt oman kylän
voimin tekemään kylän toimintaa. Toimintaa on monipuolisesti. Salmitalolla järjestetään
palvelupäiviä, joissa tarjotaan palveluita kyläläisille, mm jalkahoitoa, kampaamopalveluita yms.
Enimmillään 45 kävijää. Kyläkahvilassa on ollut vierailijoita. Leppävirran seurakunnan Kyläkahvit
vierailee Salmitalolla Yhteisvastuun teeman; vanhemmuuden tukemisen merkeissä.
Harrastustoimintana Salot Soi-kuoro kokoontuu Salmitalon tiloissa. Kyläyhdistyksen matalan
kynnyksen maksutonta jumppaa tarjotaan viikottain. Lattiaremonttia on myös tehty ja
ilmalämpöpumppuja lisätty. Iso tapahtuma on tulossa kylälle syksyllä 15.8. Vanhojen koneiden
karvevaalien merkeissä. Soinilansalmen kylä sai viisi uutta asukasta vuoden aikana. Lisää
tapahtumista voi lukea kylän nettisivuilta
Sorsakosken terveiset välitti Markku Pesonen. Negatiivisia näkymiä on myös Sorsakosken kylän
suhteen. Koulu on purkutuomion alla ja päiväkodin kohtalo on myös epäselvä ja todennäköisesti
lopettamisen uhan alla. Päiväkoti toimii puukoulussa ja 1 – 3 luokat toimivat alakoulussa. Ensi
vuoden tammikuussa ratkaistaan koulun lopettaminen. Kaavoitusasioissa ollaan pahasti myöhässä.
Kylätalo toimii varsin hyvin. Talo on saatu kuntoon ja käyttöaste on hyvä ja remonttivelat on
pääosin saatu hoidettua. Nuoriso ja lapsiperheet muuttavat koulun ja päiväkodin loppumisen
myötä muualle.
Kirkonkylän kuulumiset kertoi Senja Bunda. Kirkonkylän toimintasuunnitelmaa on tehty ja
käsitelty. Kalmalahden alue on kehittämiskohteena ja sitä koskevat tielinjaukset. Ongelmana on
miten saada kylälle ohikulkijat pysähtymään. Mainoksia Leppävirran ohikulkijoille kaivataan 5- tien
ja Heinäveden tien varteen. Kirkonkylän palvelut ovat valuneet kirkonkylältä alas Leppäkertun
koulun rakentamisen myötä.

5. Esitellään ja päätetään vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksymisestä
Toimintakertomus hyväksyttiin kahdella korjauksella ”Ikäihmiset kyläyhteisöön” Kotalahdessa eikä
Paukarlahdessa ja tapahtumia otsikon alla virallinen kyläneuvos-nimike muutettiin kylähulluksi.

6. Esitellään ja päätetään vuoden 2019 tilin käytön hyväksymisestä
Raija Ikonen esitteli vuoden tuloslaskelman. Hyväksyttiin tuloslaskelma sellaisenaan.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle
Päätettiin hyväksyä vastuuvapaus puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle.
8. Valitaan toimihenkilöt vuodelle 2020
Janne Räsänen jatkaa toimituspuheenjohtajana
Varapuheenjohtajana jatkaa Helena Alanne
sihteeriksi valittiin Mirja Hölttä-Nissinen
rahastonhoitajaksi valittiin Raija Ikonen

9. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen kyläneuvoston puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle
Hyväksyttiin myönnettäväksi puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle laajat tilinkäyttöoikeudet
Leppävirran kyläneuvoston Pohjois-Savon osuuspankissa olevalle tilille FI69 5230 0120 0717 75.
10. Päätetään vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksymisestä
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma
11. Muut mahdolliset asiat
Kunta kokoontuu päättämään avustuksista 29.2., Ann-Mari Karvinen ja Antti Tulila ovat välittäneet
tiedon hankevalmistelusta, jolla on tarkoitus saada uusia asukkaita Leppävirralle ja sen eri kylille.
Hakuaika on tämän kevään aikana. Kunta valmistelee hankeaihion ja kyläneuvosto toimii
tarvittaessa yhteistyökumppanina.
Pohjois- Savon Vuoden kylä- hakemus on auki ja hakemuksia voi laittaa eteenpäin myös
valtakunnallinen Vuoden kylä-hakemus on tullut haettavaksi.
Kyläneuvosto keskusteli myös kylien aktivoitumisesta kyläneuvoston kokouksiin osallistumisessa.
Useamman kylän edustajia puuttui kokouksesta. Ehdotettiin,että jokainen kyläkunta nimeäisi
vuosikokouksessaan edustajat kyläneuvostoon.
12. Seuraava kokouksen ajankohta
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää maaliskuussa.

