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9§

Keskiviikkona 14.10.2015 klo 18.00 – 20.30
Sodankylän kunnanvirasto valtuustosali
Osallistujaluettelo liitteenä

Kokouksen avaus
Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski avasi kokouksen.
Kokouksen esityslistaan ehdotetaan muutosta; Hanke-esittely: Kylä kuvaa –
Marko Keinonen halusi pitää esityksensä § 12 kohdalla.
18 §:ssä Muut asiat
lisäyksenä esityslistaan kerrotaan järjestettävistä kyselyistä:
Kyläkysely, josta puheenvuoron pitää vastuualuepäällikkö, lomituspäällikkö
Eini Kivilompolo.
Kysely Maaseutuhallinnon toiminnasta sekä suoramyyntitoiminnasta Pirjo Vattulainen.
Luoston esitys kylien VPK-toiminta – pelastuslaitos jää pois, koska Jussi Hannukari on estynyt tulemaan paikalle.
Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty 7 vrk ennen kokousta. Läsnä oli 11 kylän edustajat.

11 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Poikela ja Toivo Peuraniemi.

12 §

Hanke-esittely: Kylä kuvaa – Marko Keinonen ja Jari Eero näyttivät esittelyvideon ja kertoivat hankkeesta, joka alkaa vuoden vaihteessa. He tekevät yhteistyössä 2-3 henkilön/kylä kanssa esittelyvideon kylästä. He myös käyvät kylissä esittelemässä hanketta ja tekevät kyläkohtaiset aikataulut pajatyöskentelylle. 2017 on tarkoitus pitää ensi-ilta esityksille. 16 kylää on ilmoittautunut
osallistumaan hankkeeseen.

13 §

Kylätoiminnan ajankohtaiset asiat ja mitä kylätoimintapäivillä tapahtui, Lapin
kyläasiamies Pirjo Riskilä.

Pirjo esitteli www.lappilaisetkylat.fi sivuja ja näytti kuvia ja kertoi kylätoimintapäivistä. Alustukset ja ideapajojen yhteenvedot löytyvät myös sieltä. Kylätoiminnan valtionapu vähenee 65 %. Juha Kutuniva Lapin liitosta työstää hanketta, jonka rahoituksen turvin pystyttäisiin toimimaan eri kylillä. 10 kyläneuvostoa toimii Lapin läänissä. Riskilä kertoi, että kyläneuvostojen toimintaa pitäisi
jotenkin saada aktivoitua ja piristettyä. Lappilaiset kylät ry:n hallitus ottaa kokouksessaan käsiteltäväksi asiaksi miten parantaa kyläneuvoston asemaa
kunnissa.
Toivo Peuraniemeä onniteltiin Lapin kylätoimintapäivillä hopeisen asiomerkin
saannista.
14 §

Kotona asumisen tukeminen –olemassa olevat toimintamallit ja palvelut, Pirjo
Vattulainen. Kerroin hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumista ja sen sekä aikaisemman kokouksen perusteella tehdystä yhteenvedosta, johon kylätoimikunnille ja –seuroille lähetetty kyselylomake perustuu. Keskusteltiin foorumista

15 §

Kylien omien nettisivujen uudistaminen, Marjaana Aarnio: Hän näytti nykyiset
Sodankylän kunnan kotisivuilla olevat kylien esittelyt ja kertoi tulevasta uudistuksesta. Uusille kunnan kotisivuille laitetaan linkki kylän omille kotisivuille. Ne
kylät, joilla ei ole uusia ja toimivia kotisivuja, voisivat tehdä ne vaikka Seitasäätion Mediapajan avustuksella.

16 §

Kyläneuvoston tulevaisuus:
Seppo Kaaretkoski alusti asiaa. Pirjo Riskilä kertoi muiden kuntien kyläneuvostoista. Kyläneuvoston kokoukset voisi pitää muualla kuin kunnanvirastolla.
Eini Kivilompolo kertoi kylätoiminnan tulevaisuudesta, kehittämistavoitteista,
ongelmista ja aktivointikeinoista. Keskusteltiin asiasta.
Pentti Rytisalo esitti, että seuraava kyläneuvoston kokous järjestetään marraskuussa sitä varten, että kyläneuvosto puretaan ja maaseutuhallinto esittää
tilalle toista kylien kuulemismallia. Sulo Riipi ja Martti Paulamäki kannattivat
esitystä. Risto Niemi täydensi Rytisalon esitystä, sillä että tulevassa kokouksessa tuodaan esitys korvaavasta menettelystä.
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään
kyläneuvoston purkamista koskeva esitys.
Risto Niemi poistui kokouksesta klo 19.55.

17 §

Kylien avustukset
Seppo Kaaretkoski kertoi historian miten kunnassa on maksettu kylätoimikunnille ja vastaaville seuroille toiminta- ja toimitila-avustusta.

Eini Kivilompolo kertoi miten avustukset jaettaisiin, ottaen huomioon kylien
esitykset. Keskusteltiin asiasta. Samalla keskusteltiin kyläkyselystä, josta saadaan myös työkaluja avustuksen jakoperusteisiin.

18 §

Muut asiat:
Kylätoimikuntien toimintasääntö on käsittelyssä 27.10.2015 kh:n kokouksessa.
Kylien kuulumiset, mitä halutaan käsitellä seuraavassa kokouksessa?
Ei kommentoitu.
Biotalousesitys - Pentti Rytisalo kertoi mitä kunnassa ja kylillä tapahtuu biotalouteen liittyvissä erilaisissa olemassa olevissa ja tulevissa hankkeissa. Marjaana Aarnio kertoi mitä bioenergia ja biotalous on.
Vastuualuepäällikkö, lomituspäällikkö Eini Kivilompolo kertoi maaseudun
asukkaille 15.10. lähetettävästä kyläkyselystä.
EU- ja kansallisten viljelytukien hakijoille lähetettävästä maaseutuhallinnon
toiminnasta sekä suoramyyntitoimintaa koskevasta kyselystä kertoi Pirjo Vattulainen.

19 §

Kokouksen päättäminen 20.30.
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