
 

   
  

 

 PÖYTÄKIRJA 
 Hallituksen kokous 2/2022 
 
Kokousaika: 24.2.2022 klo 16:00 – 18:14 

Kokouspaikka:  Teams kokous 

  

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini 
 Ahtiainen Veli-Matti  
 Hemminki Pertti 
 Junes Seppo  
 Kinnunen Kaija 
 Kiviniemi Jorma  
 Lintula Elisa 
 Neitiniemi-Upola Leena        Ari Filppa 
 Pekkarinen Marjatta  
 Polvi Ella-Noora  
 Saukkoriipi Satu  
 Tervahauta Pertti 
 Tuhkala Kimmo 
  
    
  
  
 
 
 Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri 
 
Asiat: 12-27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

   

 

Asialista:   

12 KOKOUKSEN AVAUS. 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00 

 

13 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 

14.2.2022. Katsotaan kokous päätösvaltaiseksi. 

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastaja vuorossa ovat Veli-Matti Ahtiainen ja Pertti 

Hemminki. 

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Junes ja Kaija Kinnunen. 

 

15 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään pykälä 24 työharjoittelu 

pyyntö, loput asiat siirtyvät pykälällä eteenpäin. 

 

16 VUOSIKERTOMUS (liite 16) 

esitys:  Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2021.  

Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.  

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle. 

 

17 TILINPÄÄTÖS (Liite 17) 

esitys: Käsitellään vuoden 2021 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 

esitettäväksi kevätkokoukselle. 

päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. 

 

18 VALTIONAVUN 2021 KÄYTTÖSELVITYS (liite 18a ja 18b) 

esitys: 2021 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 28.2. 2022. 

Käyttöselvitys sisältää tiliselvityksen (tilitoimisto) sekä sanallisen selvityksen valtionavun 

toiminnan vaikuttavuudesta (kyläasiamies). Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi 

Suomen Kylät ry:lle.  

päätös: Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle. 

 

19 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 19) 

esitys:  Koronatilanne huomioon ottaen päätettiin järjestää vuoden 2022 kylätoimintapäivät 

syksyllä. Sovitaan kylätoimintapäivien aikataulu ja hyväksytään kilpailutusasiakirja. 



  

   

päätös: Kylätoimintapäivät pidetään 26 – 27.11. Hyväksyttiin Kilpailutusasiakirja joka lähetetään 

meri-Lapin alueen hotelleihin, sekä Suomulle ja Luosto/Pyhätunturin alueelle. 

  

20 HALLINNOLLINEN OHJE (liite 20) 

esitys:  Päivitetään yhdistyksen hallinnollinen ohje, kyläasiamiehen tekemien muutosten 

mukaisesti. 

päätös:   Hyväksyttiin päivitetty hallinnollinen ohje. 

 

21 VUODEN KYLÄKILPAILU 

esitys: Vuoden lappilainen kyläkilpailu päättyy 28.2. Päätetään kyläkilpailun valintamenettely ja 

aikataulu. 

päätös: Valinta tehdään maaliskuussa sähköpostikokouksella, pisteytyksen avulla. Voittaja 

julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä 7.4. Palkitsemisjuhla järjestetään voittaja kylässä 

ja aikataulu sovitaan kylän kanssa kylälle sopivaan aikaan (Avoimet Kylät päivä?). 

 

22 JÄSENASIAT 

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Lampsijärvi-Ylipään kyläyhdistys ry Pellosta. Hyväksytään jäsenyys. 

 Lappilaiset Kylät ry:n sääntöjen mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos 

jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. 

Jäsenrekisterissä on 12 jäsentä, joiden jäsenmaksu on maksamatta vähintään kolme 

vuotta. Heille lähetetään kevään jäsenlaskun yhteydessä tiedote, jossa kerrotaan jäsenen 

erottamisesta, ellei vuoden 2022 jäsenmaksua ole maksettu 30.5.2022 mennessä. 

päätös:  1. Hyväksytään Lampsijärvi-Ylipään kyläyhdistys ry jäseneksi. 

2. Jäsenrekisteristä esitetään poistettavaksi 12 jäsentä, jotka eivät ole maksaneet 

jäsenmaksua. Heille lähetetään kevään jäsenlaskun yhteydessä tiedote, jossa kerrotaan 

jäsenen erottamisesta, ellei vuoden 2022 jäsenmaksua ole maksettu 30.5.2022 

mennessä, jäsenyys katsotaan päättyneeksi ja heidät poistetaan jäsenrekisteristä. 

 

23 KEVÄTKOKOUKSEN AIKATAULU 

esitys: Päätetään kevätkokouksen aikataulu. 

 

päätös:  7.4. pidetään maalle asumaan teemalla webinaari 14-16 ja sen jälkeen kevätkokous klo 

16.30.  

  

24 TYÖHARJOITTELU PYYNTÖ 

esitys:  Lapin AMK:ssa agrologiksi opiskeleva Anniina Hietanen on kysynyt harjoittelupaikkaa 

Lappilaiset Kylät ry:ltä. 

päätös:  Hallitus päättää palkata työharjoitteluun Anniina Hietasen kevään 2022 ajaksi, 

sopimuksen mukaan. 

    

25 MUUT ASIAT 

 esitys: - Kyläasiamies kutsuttiin Lapin hyvinvointialueen valmisteluun liittyvään Lapin  

hyvinvointi- terveys- ja turvallisuustyöryhmään kylätoiminnan edustajaksi. 



  

   

 - Suomen Kylät ry:n järjestämä kehityskeskustelu 23.2. 

 - Yhdistykselle on avattu uusi facebook -sivu 

 - Kyläturvallisuuskouluttajien verkostotapaaminen 20-21.5. Tyrnävällä. 

 - Valtakunnalliset kyläpäivät 4-5.5. Tampereella. 

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

26 SEURAAVA KOKOUS 

esitys:  

päätös: Ennen kevätkokousta pidetään sähköpostikokous, Tarvittaessa teams -kokous.  

 

27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puhenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14. 

 

 


