KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

29.6.2022 klo 17.00

Kunnantalo, valtuustosali
Läsnäolijat:
Heikki Havukainen, pj.
Henna Tiitinen, siht.
Arja Huovinen
Ann-Mari Karvinen
Matti Pitkänen
Kari Tossavainen
Riitta Lapinniemi
Eero Lammi
Anja Tikkanen
Senja Bunda
Eero Lammi
Asialista
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinnat
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Heikki Havukainen ja sihteeriksi Ann-Mari Karvinen,
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Pitkänen ja Riitta Lapinniemi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Kyläkuulumiset
Sorsakosken kyläyhdistys: kevään toiminta jo normaalia, 16.7. torikirppis, Mansikka ry:n tuki
maalämpöhankkeeseen. Kylätalon ylläpitokustannukset haasteena.
Länsi-Saamainen – Reinikkala: Rantakala 16.7. Talolle hankittu ilmalämpöpumppu. Rannan kunnostus ja
ruoppaus toteutumassa tänä vuonna joltakin osin. Talkoita, seurakunnan vierailu, tapahtumia. Kylätalon
ylläpitokustannukset haasteena.
Leppävirran kirkonkylän asukasyhdistys: Osallistuminen tapahtumiin 7.7., 14.7., kysymys kyläavustuksista,
sovittiin erillinen tapaaminen aiheesta. 15.9. Riikinvoiman tutustumisretki. Koronasta ei haittaa. Alapihan
kartanon toiminnassa mukana, hanke Mansikan tuella.
Mustinmäen kyläyhdistys: Orinoro työllistää, korvaus kunnalta. Turisteja paljon. Kylätalon ylläpito ja
kustannukset haasteena. Nuoret puuttuvat. Valoa ja Virtaa –tapahtumassa mukana.
Soinilansalmen kyläyhdistys: Korona hiljensi majoitus- ja harrastustoiminnan. Tämä kesä buukattu täyteen.
Harrastustoiminnassa haasteena vetäjien saaminen. Kyläturvallisuushanke, kyläturvaryhmä, Salmitalo
valmiuskeskuksena. Kyläturvaryhmiä olisi hyvä perustaa myös muihin kyliin, pelastuslaitos kouluttaa.
Salmitalon palvelupäivät vakiintunut toimintamuoto. Lämmitysmuotojen vertailua, rahoitushaaste,
laitteiden uusimista. 27.8. tapahtuma. Uusia asukkaita kylälle.

6. Kyläneuvoston taloustilanne
Puheenjohtaja avasi kyläneuvoston taloustilannetta.
7. Päätös kyläneuvoston mahdollisesta rekisteröitymisestä yhdistykseksi
Päätettiin ettei rekisteröityä yhdistystä perusteta.
8. Valitaan toimihenkilöt kaudelle 2022-2023
Puheenjohtajaksi valittiin Arja Huovinen, varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Räsänen, sihteeriksi valittiin
Ann-Mari Karvinen, rahastonhoitajaksi valittiin Raija Ikonen.
Hyvinvointiryhmän edustaja: Kyläneuvoston edustajana toimii Henna Tiitinen, varahenkilönä Raija Ikonen.
9. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle
Myönnettiin laajat tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja Arja Helinä Huovinen (231262-034L)
Rahulanniementie 21, 79100 Leppävirta ja rahastonhoitajalle Raija Ikonen (280944-0742) Leppävirran
kyläneuvoston Pohjois-Savon Osuuspankissa olevalle tilille FI69 52300120071775.
10. Vanhojen tilinkäyttöoikeuksien poistaminen
Päätettiin poistaa vanhat tilinkäyttöoikeudet aiempien edustajien osalta Pohjois-Savon Osuuspankissa
olevalta tililtä FI6952300120071775.
11. Tiedoksi:
1. Kulttuuri kylillä –toiminnan mahdollisuudet: https://kulttuurikuulolla.wordpress.com/
Pohjois-Savon kunnat etsivät kesäkaudelle 2022 erityisesti maaseutu- ja haja-asutusalueille esim.
kylätaloille soveltuvia kulttuuripalveluita: esiintymisiä, työpajoja, yhteisötaidetta yms. sekä myös
tapahtumajärjestämisen tukipalveluja: järjestyksenvalvontaa, valo- ja äänitekniikkaa. Sopivimmat palvelut
ostetaan rikastuttamaan Pohjois-Savon kulttuurielämää kesän 2022 aikana. Kylät voivat ilmoittautua
suoraan ann-mari.karvinen@leppavirta.fi jos esim. johonkin kylän tapahtumaan haluttaisiin esitys tätä
kautta. Yhteydenotossa on hyvä kertoa ajakohta, tapahtuman järjestämispaikka ja minkä tyyppistä esitystä
toivotaan.
2. Rahoitusmahdollisuus tiedoksi yhdistyksille: Uusimuotoinen ESR-pohjainen rahoitushaku käynnistyy 27.6.
ja on auki 9.9. saakka. Aiemmin vastaava rahoitusmuoto on ollut kaupungeissa (mm. Kuopio), nyt
hakeminen on mahdollista koko maakunnan alueella. Alla haun painopisteet (mm. osallisuus, hyvinvointi,
kumppanuus, palvelut) ja lisätietoa liitteissä.
Haun painopisteet:
Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä osana osallisuutta, työllistymistä ja osaamisen
kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet. Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille
sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja
toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin
toimenpitein. Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä
kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja
yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi. Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään
paikallisen tason kehittämistoimintaa. Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin
tuotavia palveluita.” Lisätietoja liitteissä.
12. Muut asiat:

Keskusteltiin mahdollisesta kunnan alaisesta kyläfoorumista, joka toimisi hieman vanhusneuvoston ja
vammaisneuvoston tavoin, ja olisi hieman yhdistysfoorumin kaltainen. Jokaiselta kylältä olisi esimerkiksi
kaksi määrättyä edustajaa ja kyläfoorumin kokouksissa paikalla kunnan puolesta viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä. Niin kyläneuvosto kuin kunta voisivat esittää kokouksiin asioita. Pohdittiin, olisiko
tällaista mahdollista järjestää esimerkiksi ensin kokeiluna. Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa Leppävirran
kunnan suuntaan yhteyttä keskustellakseen mahdollisesta kyläfoorumista.
Luovutettiin kylänuija uudelle puheenjohtajalle.
13. Kokouksen päättäminen
Seuraavan kokouksen ajankohta valitaan myöhemmin.
Kokous päätettiin klo 18.25.

