KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

ti 16.2.2021 klo 17

Kunnantalo,valtuustosali

Läsnäolijat paikalla
Raija Ikonen Näädänmaa, Eila Tolppanen Soinilansalmi, Jaakko Nissinen Moninmäki, Raija Holopainen Moninmäki,
Heikki S. Havukainen Riihiranta, Henna Tiitinen Mustinmäki, Ann Mari Karvinen

Läsnäolijat Teamsissa
Terttu Herranen Kotalahti, Aune Toivanen Kotalahti, Janne Räsänen Kurjala, Anja Tikkanen Sorsakoski, Helena Alanne
Sorsakoski, Antti Torvinen Timola + 2 muuta

Asialista
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Heikki S. Havukainen avasi kokouksen ja totesi osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki S. Havukainen
Sihteeriksi valittiin Henna Tiitinen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Ikonen ja Jaakko Nissinen

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti

4. Kyläkuulumiset
Janne Räsänen kertoi Kurjalan kylän kuulumisia. Korona on hiljentänyt paljon toimintaa. Rakennustalkoita kuitenkin
suunnitellaan, samoin kevätkarkeloita jos korona hellittäisi. Jääkiekkokaukalo toimii hyvin ja on suosittu.
Terttu Herranen ja Aune Toivanen kertoivat Kotalahden kuulumisia. Mielessä oli pitkäaikaisen puheenjohtajan Veijo
Tidenbergin pois nukkuminen vuonna 2020. Korona on hiljentänyt Kotalahdenkin kylää. Tilinpäätös ym. pakolliset
kuviot hoidellaan alkuvuonna. Kansalaisopiston piirit toimivat. Samoin tiekunnat käyttävät kokoontumiseen Kotalahtitalolla.
Anja Tikkanen ja Helena Alanne kertoivat Sorsakosken kuulumisia. Sorsakoskella pienet kerhot ovat toimineet.
Koronan hiljentävä vaikutus on näkynyt myös Sorsakoskella. Normaalit kyläyhdistysten murheet ovat olleet mielessä,
eli varainhankinta ja kylätalon kunnossapito.
Antti Torvinen kertoi kuulumiset Timolan suunnalta. Korona on rajoittanut paljon toimintaa.Rantalentopallotoiminta
onnistui vuonna 2020, myös juhannuskokko poltettiin vuonna 2020. Ohjelmassa on ollut ja on edelleen rannan
raivausta. Lähiliikuntapaikka on rakenteilla. Vuonna 2020 oli ensimmäisen kerran kesätyöntekijä. Hyvään
kokemukseen perustuen halutaan kesätyöntekijä myös vuonna 2021.

Jaakko Nissinen kertoili Moninmäen kuulumisia. Korona haitannut myös Moninmäellä. Yritystä toiminnan
järjestämiseen on kyllä ollut. Paljon varauksia peruuntui. Teatteria harjoitellaan koko ajan ja toiveena on , että ensi-ilta
olisi kesäkuussa. Normaalit kokoukset on pidetty. Maalaustalkoita myös ohjelmassa. Vuonna 2020 jäi
kkyläyhdistyksellä 100- vuotisjuhlat pitämättä. Jospa vuonna 2021 pidetään 101- vuotis juhlat.
Raija Ikonen kertoili Näädänmaan kuulumisia. Hiljaista on ollut vuosikokouksen jälkeen. Rakennustalkoot kylätalolla
keskeytyivät koronan vuoksi. Ilmalämpöpumput saatiin kuitenkin asennettua vuonna 2020. Suunnitelmia tulevaan on.
Jos vuonna 2021 olisi mahdollista järjestää rantakala ja huttujuhla. Huttujuhlan järjestämiseen on saatu avustustakin.
Raija Ikonen kertoi myös Sooinilansalmen kuulumisia. Maaliskuun puolivälin jälkeen kaikki toiminta
keskeytyi.Ainoastaan yhdet häät oli koko kesänä Salmitalolla. Kansalaisopiston piiritkin alkoivat mm. kuorossa
sopivasti juuri 20 osallistujaa. Syksyllä 2020 pidettiin kaikkiaan 3 palvelupäivää. Huoli rahasta on ollut mielessä
päällimmäisenä. Sähkölasku ym. on kuitenkin maksettava. Ensi syksylle on jo olemassa varauksia. Jospa korona
hellittäisi.
Henna Tiitinen kertoi Mustinmäen kylän kuulumisia. Kansalaisopiston piirit toimivat. Korona on kuitenkin
Mustinmäelläkin hiljentänyt kylätalon. Orinoro on sen sijaan ollut Mustinmäellä koronavuonna huippusuosittu.
Orinoron suosiolla ei kuitenkaan laskuja makseta Mustinmäelläkään. Odotetaan että korona hellittäisi ja saataisiin
kylätaloa vuokrata juhliin ja tapahtumiin.
Heikki S Havukainen kertoi Riihirannan kuulumisia. Kokouksia on pidetty. Kylätalolla on pidetty korjaustalkoita ja
vuokralaisetkin on. Kunnostettua pihapiiriä on kehuttu.

5. Esitellään ja päätetään vuoden 2020 hyväksymisestä
Vuoden 2020 toimintakertomus hyväksyttiin. Kylillä on ollut toimintaa mutta kaikilla kylillä korona on haitannut
suuresti. Kuitenkin vuoteen 2021 suhtaudutaan toiveikkaasti. Jospa uusi vuosi olisi parempi. Kaikilla kylillä on
tahtotilana pitää kylätalot kunnossa ja kylätoiminta voimissaan. Innolla tulevaa aikaa kohti.

6. Esitellään ja päätetään vuoden 2020 tilin käytön hyväksymisestä
Raija Ikonen esitteli vuoden 2020 tuloslaskelman. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle
Vastuuvapaus myönnettiin puheenjohtajalle,sihteerille ja rahastonhoitajalle.

8. Valitaan toimihenkilöt vuodelle 2021
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki S. Havukainen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Räsänen
Sihteeriksi valittiin Henna Tiitinen
Rahastonhoitajaksi valittiin Raija Ikonen
Työnyrkki ryhmään valittiin vuodelle 2021:
Eero Lammi,Heikki S. Havukainen, Anne Aholainen, Janne Räsänen, Mirja Hölttä-Nissinen, Arja Huovinen ja Henna
Tiitinen.
HYTE eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisryhmään valittiin Raija Ikonen ja Iiris Niskanen , varalle Anja Tikkanen.

9. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen kyläneuvoston puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle
Entiset jatkavat eli Heikki S. Havukainen ja Raija Ikonen

10. Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymisest
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Suhtaudutaan toiveikkaana uuteen vuoteen. Huoli kesäasuntojen
muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi uuden maapoliittisen ohjelman myötä. Tulijoita maalle olisi kyllä. Maaseutu
houkuttaa asukkaita varsinkin tämmöisenä aikana.
Toiveena saada kylätalkkareiden ym. tuen saamiseen kylille. Helpottaisi monen maalla asuvan arkea jos olisi apua
saatavilla. Vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen olisi hyvä olla kyläkierros uusille valtuutetuille.
Kyläkierros olisi toteutettava kahdessa eri erässä eli Soisalon saaren kylät ja 5- tien varsi. Tämä auttaisi tutustumaan
kyliin. Kyläkierros toteutettiin edellisissä kuntavaaleissa.
Puheena oli myös erilaisten kylien esittelyvideoiden toteuttaminen. Tuki olisi tarpeen. Hakijana olisi oltava rekisteröity
yhdistys. Kyläsuunnitelmien päivitys olisi monella kylällä ajankohtaista. Kerrottiin myös Osuuspankin avustuksesta
kylille. Avustuksella voisi palkata nuoria.
Pohjois-Savon kylät ovat mukana vuonna 2021 avoimet-kylät tapahtumassa. Tästä tulee tiedotusta myöhemmin.
Vuoden 2021 Pohjois-Savon kylän hakuaika on menossa juuri nyt. Hakuaika on 30.1.2021-3.3.2021.

11. Muut mahdolliset asiat
Puhuttiin kyläneuvoston rekisteröinnistä. Helpottaisi suuresti avustusten hakemista kyläneuvoston nimissä.
Esimerkkinä tuli kylävideoitten tekeminen. Työryhmä pohtii asiaa Ann Marin avustuksella. Tämä ajatus sai paljon
kannatusta eri kyliltä.

Kunnan sivuilla olevien Kylät-sivujen päivittäminen
Kunnan sivuilla olevien kylien yhteystietojen päivitys ajantasalle olisi ajankohtaista. Jäi sihteerin tehtäväksi laittaa
viestiä kylille jotta tiedot saataisiin kuntoon.

12. Seuraava kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen tarkkaa päivää ei määrätty. Pidetään joskus keväällä ennen suurempia kevätkiireitä.
Tämä 16.2.2021 pidetty kokous päätettiin klo 18.40

