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1§

Kokouksen avaus
Seppo Kaaretkoski avasi kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty 7 vrk ennen kokousta. Läsnä oli 11 kylän edustajat
/17.

3§

Kyläneuvoston toimihenkilöiden valinta
Tänä vuonna tulee päättää kuka toimii puheenjohtajana, varapuheenjohtajana
ja sihteerinä seuraavat kaksi vuotta. Asia olisi hoidettava tässä kokouksessa,
mutta koska vaalit ovat tulossa ja uusien toimikuntien kokoonpanoa ei vielä
tiedetä, voidaan harkita valintojen siirtämistä seuraavaan kokoukseen.
Päätettiin, että koska uusi valtuusto vahvistaa uudet kylätoimikunnat ja
niiden jäsenet, valitaan uudet toimihenkilöt vahvistamisen jälkeen seuraavassa kokouksessa. Entiset toimikunnat jatkavat siihen asti.

4§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Hanski ja Toivo Peuraniemi.

5§

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Itä-Lapin palvelupisteen (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä) toimisto on avattu Sodankylässä Unarintie 13 B (Hyvänolon keskukseen). Jonna-Tuulia Julkunen kertoi sen toiminnasta. Apua, tukea ja neuvoja annetaan rikoksen uhreille, heidän läheisilleen
tai todistajille puhelimitse, verkossa tai kasvotusten. Keskusteltiin aiheesta.
Hän toivoi ihmisiä käymään ja tutustumaan toimintaan. Yhteystiedot jonnatuulia.julkunen@riku.fi, +358400970081, lappi@riku.fi.
Sanna Ylitalo, rikoksentorjuntayhdyshenkilö kertoi kunnan rikoksentorjuntatyöryhmästä ja tekeillä olevasta rikoksentorjuntaohjelmasta.

6§

Samalla sovittiin, että Sanna kertoo §:ssä 11 olevat kuulumiset , koska hän on
hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumin muistion pitäjä ja koollekutsuja (hyvinvointikoordinaattori).
Kiintiöpakolaiset tulevat Sodankylään huhtikuun alussa kertoi maahanmuuttoyhdyshenkilö Sanna Ylitalo. Hän esitti diasarjan kiintiöpakolaisasiasta, kustannuksista ja perheistä yleisellä tasolla. 7.3. pidetään Järjestökeskus Kitisellä
tiedotus ja keskustelutilaisuus kotouttamisesta. Hän esitti Sompio -lehdessä
tänään julkaistun jutun ja kertoi, että jo nyt on ilmoittautunut ihmisiä vapaaehtoistoimintaan. Keskusteltiin asiasta.
Käytiin läpi hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen sisältöä; missä kohdassa kylien asioita on sinne kirjattu, miten monelta alueelta ja näkökulmasta siihen on
voitu vaikuttaa. Viime vuonna teemana oli Kotona asumisen tukeminen ja siihen liittyviä asioita koottiin kyliltä palvelumatriisilla. Se löytyy kunnan kotisivulta hakusanalla hyvinvointikertomus 2017-2020. Tarkoitus on tehdä esite palveluista ja niiden tarjoajista jaettavaksi.
Nyt kehittämis- ja hyvinvointitavoitteena kartoitetaan kyläpäivien esityksen
mukaisesti Lapsi ja lapsiperheiden palveluja. Pirjo Vattulainen kertoi, että kylätoimijoille on lähetetty sähköpostilla palvelumatriisi, josta pitäisi keskustella
yleisissä kokouksissa, täyttää ja palauttaa sitten takaisin käytettäväksi seuraavan hyvinvointikertomukseen.

7§

Projektipäällikkö Anna Kantola kertoi Alueelliset innovaatiot ja suur- hankkeet
arktisella alueella pohjoismaissa ja Skotlannissa (Regina) toimivasta hankkeesta. Sen tavoitteena on paikkakunnan ja kaivosten yhteistyön kehittäminen
ja kaivossopimuksen tekeminen. Sodankylässä on järjestetty laaja-alaisia sidosryhmätapaamisia ja Anna kertoi niistä. Hänen toimistonsa löytyy Astropolistalosta Kaikutie 1 ja yhteystiedot +358 40 176 5299, anna.kantola@sodankyla.fi, http://www.reginaproject.eu/.
Samassa yhteydessä esittäytyi Eerika Tapio, joka on tullut Anglo Americanin
yhteiskuntavastaavaksi. Hän kertoi, että tällä hetkellä heillä on toimistossa
palkattuna 28 henkilöä ja muita työntekijöitä 117. Sakattiprojekti on aloitettu ja
hän on valmis tulemaan kyliin esittelemään yhtiötä ja hanketta. Yhteystiedot
eerika.tapio@angloamerican.com, +358408252726.

8§

Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä kertoi, että Avoimet kylät päivä pidetään
10.6.2017 Suomi 100 juhlavuoden merkeissä. Tavoitteena on saada 100 kylää Lapista osallistumaan tapahtumaan. Kylien pitäisi järjestää tuona päivänä
jotain tapahtumaa esim. kylätalon tai ympäristön siivouspäivän, makkaranpaistoa, kahvitilaisuuden ym. Jos tapahtuma olisi ns. ”kaikenkansan” juttu,
kunnat ovat kustantaneet joissakin paikoissa linja-autokyydityksiä tilaisuuksiin
ja Lapin kylätoiminta ry on mainostanut tapahtumia lehdissä ym. mediassa.
Näiden kylien tulisi ilmoittautua Lapin kylätoiminta ry:n sivuilla osoitteessa

http://lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet ja siellä pystyy haastamaan toisia kylä
tapahtumaan.
Kylätoimintapäivät järjestetään 6-7.5. Muonion Harrinivassa. Keskusteltiin päivien sisällöistä ja Pirjo kertoi, että ohjelman sisältöä on muutettu aikaisemmasta. Ohjelmaa ei ole vielä julkaistu.
9§

Kyliltä tulleiden esitysten eteneminen – missä mennään. Seppo Kaaretkoski
kävi läpi esitysten tilanteen ja keskusteltiin asioista. Todettiin, että kunta- ym.
virastobyrokratiassa asioiden eteneminen on hidasta, mutta luovuttaa ei saa,
jos ne toteutuisivat tulevien vuosien aikana.

10 §

Lomituspäällikkö Eini Kivilompolo kertoi kunnasta kylille ajankohtaisena asiana mm. kyläavustuksen hakemisesta ja sen suuruuteen vaikuttavista pisteytyksistä. Toimintakertomuksiin on hyvä kirjata kaikki tapahtumat ja osallistujamäärät, tilaisuudet joihin on osallistuttu ja kyselyt joihin on vastattu ym. Tähän
luodaan vielä oma lomake, jotta arviointi voidaan suorittaa tasapuolisesti. Hakemus ym. lomakkeet lähetetään postitse kylätoimikunnille ja vastaaville. Niiden palautus on 28.4. mennessä osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi ja lomake löytyy osoitteesta sodankyla.fi/kylat palveluineen ja lisätiedoissa avustushakemus. Paperillakin täytetyt hakemukset vastaanotetaan. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

11 §

Maaseutuasiamies Pirjo Vattulainen: Hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumin kuulumiset matalalla profiililla, kun Sanna kertoi tarkemmin aikaansaannoksista.

12 §

Muut esille tulevat asiat: Seppo kertoi kyläneuvoston asemasta ja keskusteltiin
tulevista valinnoista.

13 §

Kokouksen päättäminen 20.25

Seppo Kaaretkoski

Pirjo Vattulainen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Sodankylässä

___________________________ __________________________________
Olavi Hanski

Toivo Peuraniemi

