
 

   
  

 

 PÖYTÄKIRJA 
 Hallituksen kokous 3/2022 
 
Kokousaika: 24.3.2022 klo 16:03-17:55 

Kokouspaikka: . Teams kokous 

  

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini 
 Ahtiainen Veli-Matti  
 Hemminki Pertti 
 Junes Seppo  
 Kinnunen Kaija 
 Kiviniemi Jorma  
 Lintula Eliisa 
 Neitiniemi-Upola Leena 
 Pekkarinen Marjatta  
 Polvi Ella-Noora  Juha Kutuniva 
 Saukkoriipi Satu  
 Tervahauta Pertti 
 Tuhkala Kimmo 
  
    
  
  
 
 
 Pirjo Riskilä, kyläasiamies /sihteeri 
 
Asiat: 28 - 39 
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Asialista:   

28 KOKOUKSEN AVAUS.  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:03. 

 

29 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 

18.3.2022. Katsotaan kokous päätösvaltaiseksi. 

 

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

30 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastaja vuorossa ovat Kiviniemi Jorma ja Lintula Eliisa. 

 

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eliisa Lintula ja Leena Neitiniemi- Upola. 

 

31 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

32 VUODEN KYLÄN VALINTA (liite 32) 

esitys:  Valitaan vuoden lappilainen kylä. 

 

päätös: Tehtiin vuoden lappilainen kylä valinta liitteen mukaisesti. Sovitaan voittajakylän kanssa 

palkinnon luovutus ja julkaisu päivämäärä.  

Keskusteltiin vuoden kyläkilpailun kehittämisestä selkeämmäksi ja helpommin 

toteutettavaksi. 

 

33 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 33) 

esitys:  Kylätoimintapäivät pidetään 26—27.11.2022. Päätetään kylätoimintapäivien paikka ja 

hyväksytään kyläasiamiehen alustava ohjelmarunko. 

päätös: Tarjouksen jätti kaksi toimijaa, jotka eivät kuitenkaan näillä tarjouksilla sovellu 

kylätoimintapäivien pitopaikaksi. Päätettiin käynnistää uusi tarjouspyyntö kierros. 

Esitetty ohjelmarunko katsottiin sopivaksi ja sitä kehitetään edelleen. 

 

34 JÄSENASIAT (liite 34) 

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.  

päätös:  Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.  

 

 

 



  

   

35 KEVÄTKOKOUS ASIAT (liite 35) 

esitys: Käydään läpi kevätkokouksen järjestelyt 

päätös:  Edellisessä kokouksessa päätettiin kevätkokous pidettäväksi Ylläksellä 7.4.  

Päätettiin siirtää kevätkokous pidettäväksi 27.4. klo 17 Rovaniemellä. 

 

36 MAALLEMUUTTO SEMINAARI  

esitys: Käydään läpi maallemuutto seminaarin järjestelyt. 

päätös:  Seminaari päätettiin perua ja siirtää se parempaan ajankohtaan. 

 

37 HENKILÖSTÖASIAT (liite 37) 

esitys: Keskustellaan hallituksen roolista työnantajana. Työpaikkaselvityksessä esille tulleiden 

asioiden perusteella hallitus tekee päätökset sekä linjaukset varhaisen tuen mallista ja 

muista tarvittavista henkilöstöohjeista, sekä päättää työterveyshuollon mahdollisesta 

laajentamisesta.  

päätös:  Laajennetaan työterveyshuoltoa sujuva palvelukokonaisuuteen. Laaditaan varhaisentuen 

malli. Puheenjohtaja selvittää ostopalveluna hankittavan työn mahdollisuutta. Annetaan 

puheenjohtajalle valtuudet hoitaa asiat edellä mainitut asiat.  

 

38 MUUT ASIAT 

 esitys: Merkitään asiat tiedoksi 

- Kyläkahvit 31.3. klo 18 teemalla mitä tuntoja Ukrainan tilanne herättää kylillä. 

- Hallituksen lounaskutsut 

- Työharjoittelija yhdistykselle 

 päätös:    Merkittiin asiat tiedoksi 

  Pertti Hemminki poistui kokouksesta klo 16:45. 

39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17: 55. 


