KYLÄNEUVOSTON 5. PÖYTÄKIRJA
KOKOUSPAIKKA JA – AIKA: Sodankylän kunnanvirasto, valtuustosali ke 18.12.2013 klo 16.30- 20.20.
LÄSNÄ: liitteenä osallistujaluettelo
Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski avasi tilaisuuden.
Hanke-esittely:
Ensin Merja Ahola kertoi Lähiruoka –hankkeesta.
Kehittämisjohtaja Jukka Lokka jatkoi aiheesta ja kertoi muista kyliä koskevista asioista.
Pidetyt puheenvuorot:
Poliisi Esa Harju – lupa-asiat, esittelijä sairastui, puheenvuoroa ei pidetty.
Kieringin tapahtumajärjestäjä Teija Holopainen kertoi Kieringin kylässä järjestetyistä tapahtumista.
Sompio –lehdestä Juha Vesterinen ja Sanne Pitkänen kertoivat tiedottamisesta lehdille.

Pidettiin kahvitauko.
Hanke-esittely:
Laajakaista - Tähtikuitu Oy toimitusjohtaja Jussi Rantamo selvitti miten Sodankylän kunnan alueella
laajakaista on suunniteltu rakennettavan ym. siihen liittyvää asiaa.
Kehittämispäällikkö Jukka Lokka kertoi aluelautakunta –kokeilusta.

Varsinainen kokous
15 §

Puheenjohtaja Seppo Kaaretkoski avasi kokouksen 19.50.

16 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 17:sta neuvostoon kuuluvasta jäsenestä
paikalla oli 9.

17 §

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Kuusela ja Juha Karppinen.

18 §

Esitettyjen aloitteiden eteneminen:
20.6.2012 Edullisen tai ilmaisen rakennusluvan tai rahaedun tarjoaminen hajaasutusalueelle rakentaville:
Ympäristöltk on 24.10.2013 71 §:ssä käsitellyt aloitteen – maaseutupäällikkö luki päätöksen.
Liite 1.
22.11.2012 Kaikille kylille oma sähköpostiosoite kylä@sodankyla.fi
Sitä ei voinut toteuttaa tässä muodossa (atk-työryhmän/Risto Varis), mutta Sodankylän
kunnan WWW –sivulla kohdassa Elinkeinotoimi/ maaseutupalvelut/ kylätoiminta on
taulukko, josta löytyy kylätoimikuntien ja vastaavien seurojen puheenjohtajien ja sihteerien
yhteystiedot; sähköpostiosoitteet jos sellainen on ilmoitettu. Lisäksi Perustiedot kohdassa
Kylät palveluineen klikkaamalla kylän nimeä pääsee kylän kotisivuille jos sellainen on tehty.

KYLÄNEUVOSTON 5. PÖYTÄKIRJA
22.11.2012 Kyläläisten pitää saada käyttää toimivia kouluja ympäri vuoden – myös kesällä
Sivistysltk on 28.8.2013 76 § päättänyt koulutilojen käyttömaksuista ja käytöstä –
maaseutupäällikkö luki päätöksen. Liite 2.
Keskusteltiin päätöksestä, jos Vuotson kyläseura haluaa kokoontua koululla- onko se
maksullinen? Vuotson edustaja on ilmoittanut, ettei pääse tähän kokoukseen, joten asiaan
pitää palata. Selvitetään seuraavaan kokoukseen.
19 § Kylätoiminnan ajankohtaiset asiat:
Toiminta-avustuksen toinen osa on maksussa ja kokoontumistila-avustuksia maksetaan sitä
mukaa, kun seurat ja toimikunnat tuovat kuitteja.
20 § Kylien vapaapalokuntien toiminta
Luoston kylästä on esitetty, että sen vapaapalokuntatoimintaa tulisi elvyttää ja turvata
pelastusaseman säilyminen kylässä.
Kyläneuvosto piti tärkeänä kylien vapaapalokuntien kehittämistä ja päätti esittää
kunnanhallitukselle, että kunta puolustaisi Luoston pelastusaseman ja muidenkin kylien
vapaapalokuntien osastojen säilyttämistä ja kehittämistä.
21 § Muut esille tulevat asiat:
Tässä kokouksessa esitettiin, että hanke- esittelyt ja puheenvuorot pitää olla varsinaisen
kokouksen jälkeen ja vähemmän esittelijöitä.
Keskusteltiin kiinteistöverosta. Juha Karppinen kertoi, että kylätalojen kiinteistöveroa ei
peritä yleishyödyllisestä rakennuksesta. Siitä vapautumista on haettava kunnanhallitukselta
joka vuosi erikseen. Vero voidaan hakea myös verotoimistolta kokonaan poistettavaksi.
22 § Puheenjohtaja Seppo Kaaretkoski päätti kokouksen klo 20.20.
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