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20 §

Kokouksen avaus
Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski avasi kokouksen.

21 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty 7 vrk ennen kokousta 10.11.2015. Läsnä oli 11
kylän edustajat ja kh:n edustaja eli kokous on päätösvaltainen.

22 §

Asialistan hyväksyminen
Pentti Rytisalo esitti, että pykälän kohdassa 24 kyläneuvosto puretaan tai
sen annetaan jatkaa.
Toinen hänen esityksensä oli, että lisätään § 25 Muut esille tulevat asiat.
Esitykset hyväksyttiin.

23 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Hietanen ja Pentti Rytisalo. He
toimivat myös ääntenlaskijoina.

24 §

Kyläneuvoston purkaminen tai jatkaminen
Pentti Rytisalo kertoi kyläneuvoston perustamisesta, käsittelystä kunnanhallituksessa ja 3 vuoden aikaisesta toiminnasta. Keskusteltiin neuvoston toiminnasta. Monessa puheenvuorossa todettiin, että itse kunta
ei ole noteerannut neuvottelukuntaa mitenkään. Suurin huoli oli miten

saadaan nuoret ihmiset ryhtymään kylätoimintaa mukaan. Neuvoston
toimintaan ja sääntöihin ehdotettiin parannuksia. Martti Paulamäki Luostolta ja Onerva Pulju Orajärveltä ehdottivat, että kokoukset järjestettäisiin kylissä. Näin saataisiin kyläläisiä ja virkamiehiä tutustumaan keskenään ja kylätoimintaa virkeämmäksi. Esitettiin myös että, kokoukset pitäisi kutsua koolle yleisellä lehti-ilmoituksella.
Risto Niemi poistui kokouksesta 18.20
Mitä tulisi kyläneuvoston tilalle, jos se lakkautetaan:
Ensin Eini Kivilompolo kertoi kyläkyselyn tuloksista.
Tilalle joustavampi ja keskustelevampi ”kyläfoorumi”, kh:n alainen, tilaisuus avoin kaikille, kylätoimikuntien ja eri seurojen asema ei heikkene
mitenkään, kokoontuu tarpeen mukaan, ajankohtaiset asiat, toimintaa
kehitettävä. Kutsu julkinen, vastuullinen virkamies mukaan, koulutusta ja
perehdytystä yhdistystoimintaan. Hanke-esittelyjä, kylien omia hyviä
esimerkkejä, esityksiä.
Olli Hietanen esitti, ettei neuvostoa pureta. Seppo Kaaretkoski oli myös
sitä mieltä, että neuvosto jatkaisi ainakin tämän vaalikauden loppuun,
parantaisi ja kehittäisi toimintaansa.
Pentti Rytisalo esitti, että neuvosto puretaan. Lisäksi hän esitti, että äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. KYLLÄ sana tarkoittaa,
että neuvosto jatkaa toimintaansa ja EI sana tarkoittaa, että kyläneuvosto puretaan.
Päätetään, puretaanko kyläneuvosto vai jatketaanko ja kehitetään sen
toimintaa.
Suoritettiin lippuäänestys. KYLLÄ -ääniä annettiin 8 ja Ei -ääniä 3.
Päätös: kyläneuvoston toimintaa jatketaan.

25 §

Muut asiat:
Toivo Peuraniemi kysyi Petkulan kylätoimikunnan tekemästä esityksestä
kyläneuvostolle, jossa esitettiin, että mökkiläiset hyväksyttäisiin myös kylätoimikunnan jäseniksi.
Seppo Kaaretkoski kertoi, että asian valmistelu on tullut ajankohtaiseksi
nyt, kun ensi vuonna valitaan uudet luottamushenkilöt ja jäsenet toimikuntiin. Hän kertoi valmistelleensa pykälän viime viikolla kunnanhallitukselle esiteltäväksi Petkulan kylätoimikunnan esityksen mukaisesti.

26 §

Kokous päättettiin klo 19.10.
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