KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

23.6.2020 klo 18.30

Salmitalo
Heinävedentie 2700, 79100 Leppävirta
Läsnäolijat (23 henkilöä) Seppo Vepsäläinen, Marketta Mikander, Airi Markkanen, Raija Holopainen, Iris
Niskanen,Helena Alanne, Anita Majuri, Irja Keinänen,Aune Toivanen,Terttu Herranen,Eeva Huovinen, Eeero
Lammi, Annikki Lammi,Jaakko Nissinen,Mirja Hölttä-Nissinen, Heikki.S.Havukainen,Virpi Pitkänen, Juri
Jämsèn, Anne Aholainen,Raija Ikonen,Janne Räsänen, Arja Huovinen, Ann-Mari Karvinen

Asialista
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinnat
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Janne Räsänen ja sihteeriksi Mirja Hölttä-Nissinen,
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Nissinen ja Raija Holopainen
3.Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin
4.Elokuun kyläkierros
Kulttuurisihteeri Ann-Mari Karvinen esitteli elokuun kyläkierrosta. Kyläkierros on tulossa kaikille
kiinnostuneille kyläläisille. Elinkeinoasiamies Antti Tulila, Mansikan edustaja ja kulttuurisihteeri. Elokuun
aikataulu:
19.8. klo 16.00 Sorsakoski
20.8. klo 18.00 Sarkamäki-Saahkarlahti ja muut tien 23 varren kylät
24.8. klo 18.00 Itäiset kylät (Soinilansalmi)
25.8. klo 18.00 Kotalahti
26.8. klo 17.00 Paukarlahti
Virallinen tiedottaminen kunnan kautta ja jokainen kyläkunta voi tiedottaa kyläkierroksista omilla
tahoillaan.
Avustuksiin liittyen kunta antaa mahdollisuuden hakea rahaa ohjatun harrastustoiminnan tukeen 1- 16.8.
Merja Salminen ja Ann-Mari Karvinen auttavat avustusten hakemisessa. Kansalaisopiston seuraavassa
toimintakaudessa ryhmien minimikoot poistettu. Tarjontana 185 kurssia.
5.Kyläkuulumiset
Paukarlahdessa on edelleen vireillä entisen koulurakennuksen myyntikeskustelut. Paukarlahdessa on ollut
kyläyhdistyksen sivujen ja henkilöiden kautta koottu apurinkiryhmä korona-ajalla. Apurinkiä käytettiin
akuuttiaikaan hyvin. Soinilansalmen toiminta hiljeni keväällä ja kesän alussa;rahahanat on pistetty kiinni.
Vuosikokous on saatu pidettyä. Juhannuksena oli vipinää ja ihmisiä oli viettämässä Juhannusta eri puolilta
Suomea. Suunnitellut häät kesän osalta Salmitalolle ovat siirretty. Whats-app-ryhmä toimi Korona aikana

viestivälineenä. Vanhojen koneiden karnevaalit siirrettiin. Kylän uusi kyläsuunnitelma on hyväksytty 20202023, sisältää hyvinvointisuunnitelman, johon on tehty kysely kyläläisiltä. Luettavissa kotisivuilta.
Reinikkalan kylälle on ostettu uusi Korona-keittiö! Kunnalta on saatu ostettua entisen koulurakennuksen
yhteyteen kuulunut ranta-alue. Osakaskunnat ja tiehoitokunnan kokoukset saatiin pidettyä ennen koronaa.
Kyläkokous on saatu pidettyä kesäkuussa. Varauksia on tullut ja toiminta alkaa virkistyä normaalille urille.
Rantakalailta on päätetty perua. Mustinmäellä myös alkukesän toiminnat peruuntuneet, loppukesän ajalta
varauksia, varainhankinta on ollut hankalaa. Luontopolku on ollut erityisen suosittu kevään ja kesän alussa,
yhdet talkoot on pidetty Orinorolla ja pienempiä talkoita muutama. Moninmäellä peruuntui viikkoa ennen
koronaa näytelmän ensi-ilta, jonka esittäminen siirtyy myöhemmäksi myös surantalon100-vuotisjuhlat
siirtyivät syksymmälle. Uusi ilmalämpöpumppu on asennettu kahviotiloihin. Kyläseura on ollut mukana Osta
tilalta- päivässä kahvion merkeissä. Riihirannalla on taloa on uudistettu, koulun ympäristö on myös
huollettu kuntoon. Muutamia kokouksia on jo pidetty talolla. Korona-epidemia ei pahemmin vaikuttanut
toimintoihin. Kotalahdessa peruttiin kaikki toiminnat, Digiloikka otettiin ja hoidettiin kokoukset sekä
virkistyspäivä sähköisenä. Hallituksen kokous pidettiin kodalla. Näädänmaalla elokuussa on tarkoitus
järjestää kyläkahvit ja vanhalla hautausmaalla tilaisuus. Näädänmaassa tulossa elokuulla myös Huttujuhla
tilanteen mukaan ja rantakala heinäkuun osalta peruttiin. Sorsakoskelta kaikki tapahtumat myös peruttiin,
virkistyspäivä verkkotapahtumana, vuosikokous pidettiin kesäkuussa, kaksi take-away-tapahtumaa
järjestettiin. Varainhankinnassa tulossa kirppistyyppinen ulkotapahtuma loppukesästä. Eu:n ruokakasseja
saatu kertaluonteisesti ja niitä jaettiin kyläläisille. Sorsakoskelle on muuttanut uusia lapsiperheitä kylälle ja
uusi yrittäjä; Kala-opas. Kevyen liikenteen väylä-hanke Sorsakoskelle vireillä, K-kaupalla aloite ja
allekirjoituslista asian puolesta. Sarkamäki –Saahkarlahti kylälle saatiin uusi tie Karjalantie, kylätalon osoite
muuttui uuden tien myötä. Kaksi uutta perhettä muuttanut kylälle, kylällä neljä alle 5-vuotiasta. Avustusta
on haettu kylätalon pintaremonttiin, jota on jo vähän aloitettu. Toimintaa koululla ei kevään aikana ole
ollut. Saahkarlahden kyläläiset ovat taistelleet tuulimyllyjä vastaan lähinnä meluhaittojen takia.
6. Valitaan toimihenkilöt vuodelle 2020
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Havukainen, varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Räsänen, sihteeriksi
valittiin Mirja Hölttä-Nissinen, rahastonhoitajaksi valittiin Raija Ikonen.
Hyvinvoinnin- ja terveyden työryhmä (Hyte-ryhmä, kunnan toimihenkilönä Sari Ihalainen). Kyläneuvoston
edustajana toimii Raija Koponen, varahenkilönä Iiris Niskanen
Maaseudun uudet asumisratkaisut seurantaryhmässä (Masu) edustajana Iiris Niskanen. Mukana Vesannon
ja Leppävirran kunnat.
7. Tlinkäyttöoikeuksien myöntäminen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle
Myönnettiin laajat tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja Heikki Havukaiselle (150156-087R) Koivuniementie 89
79100 Leppävirta rahastonhoitajalle Raija Ikoselle(280944-0742) Leppävirran kyläneuvoston Pohjois-Savon
osuuspankissa olevalle tilille FI69 52300120071775
8. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen
Päätettiin poistaa vanhat tilinkäyttöoikeudet Janne Räsäsen osalta Pohjois-Savon Osuuspankissa olevalta
tililtä FI6952300120071775
9. Muut mahdolliset asiat
Eero Lammi painotti erityisesti kyläneuvoston vievän viestiä asumiseen liittyen, jotta vapaa-ajan asuntojen
muuttaminen vakituiseksi asunnoiksi helpottuisi. Kunnalta toivotaan tähän erityistä panostusta. Kunnalle

tulisi uusia asukkaita, jos asia hoidetaan kuntoon. Kyläsuunnitelmien avulla voitaisiin myös kylien osalta
vaikuttaa asiaan. Etätyömahdollisuuden käytöstä maaseudulla keskusteltiin ja todettiin niiden korona
aikana toimineen hyvin.
Kyläneuvosto päätti perustaa työryhmän, joka tekee esityksen kunnalle edellämainituista asioista.
Työryhmänä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, Arja Huovinen Eero Lammi, Anne Aholainen.
Valtakunnallinen 13. kylähullu Arja Huovinen luovutti Leppävirran kyläneuvoston kylänuijan uudelle
kyläneuvoston puheenjohtajalle.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta valitaan myöhemmin.

