PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 3/2018
sähköpostikokous
Kokousaika:

14.8.2018 klo 14:00 – 19.8.2018 klo 20:00

Kokouspaikka:

sähköpostikokous

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Huhta Osmo
Junes Seppo
Kinnunen Kaija
Kivilompolo Eini
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
Ollonen Aino
Tallavaara Kari
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri
Asiat:

32 - 39

Asialista:
32 KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin sihteerin lähettäessä sähköpostin 14.8.2018 klo 13:51.
33 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
esitys:
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 14.8.2018 sähköpostilla. Kokouksen osallistujaksi luetaan ne,
jotka kuittaavat esityslistan ja liitteet saaduiksi. Lasketaan osallistujat ja todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
päätös: Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä puheenjohtaja ja 11 jäsentä, joten
kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
esitys:
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
päätös: Päätettiin tarkastaa pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.
35 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
esitys:
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
36 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN AJANKOHTA VUODELLE 2019 (Liite 36)
esitys:
Lapin kylätoimintapäivät on suunniteltu pidettäväksi keväällä 2019 levin alueella.
Kyläasiamies on laatinut kalenterin helpottamaan ajankohdan valintaa. Tiettävästi
hotellien sesonki aika päättyy huhtikuun puolessa välissä ja lisäksi kalenteriin on
merkitty joitakin jo varattuja viikonloppuja, joilla voi olla merkitystä kylätoimintapäivien osallistuja määrään. Näiden perusteella kyläasiamies esittää ajankohdaksi
kahta viikonloppua. Kyläasiamies lähettää tarjouspyynnöt alueen hotelleille päätöksen jälkeen. Valitkaa vaihtoehto, joka teidän mielestä parhaiten sopii:
1. 18-19.5. 2019
2. 25-26.5. 2019
3. jokin muu
päätös: Vaihtoehtoa 1, eli 18-19.5. kannatti 12 osallistujaa, joista kaksi ilmoitti, että myös
vaihtoehto 2 käy. Lisäksi Eini esitti, että pyydettäisiin hinta vertailun vuoksi tarjous myös
ajankohdalle 26-27.4. Esitystä ei kannatettu. Päätettiin järjestää kylätoimintapäivät 1819.5.2018. Kyläasiamies lähettää hotelleille tarjouspyynnöt.

37 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN OHJELMARUNKO (liite 37)
esitys:
Lappilaiset Kylät ry täyttää ensi vuonna 30 vuotta, jonka vuoksi olisi tarkoitus järjestää vähän juhlavammat kylätoimintapäivät. Kyläasiamies on suunnitellut kaksi
vaihtoehtoa päivien ohjelmasta. Ensimmäisessä pääjuhla järjestettäisiin jo lauantaina, jolloin voittajaksi valittu vuoden kylä saisi juhlia tapahtumaa jo la illalla.
Retki Kelontekemään siirtyisi sunnuntai- iltapäivään, jolloin se ajoittuisi osallistujien kotimatkalle ja säästyisimme linja-auto kuljetuksien järjestämisestä. Vaihtoehto 2 on entinen käytäntö. Valitkaa mielestänne sopivampi ohjelmarunko:
1. Vaihtoehto 1
2. vaihtoehto 2
päätös:

Vaihtoehtoa 1. eli uudistettua ohjelmaa kannatti 12 osallistujaa, vaihtoehtoa 2.
ei yhtään. Päätetään järjestää kylätoimintapäivä mallin 1 mukaisesti. Ohjelman
jatkotyöstämisestä sovitaan seuraavassa kokouksessa.

38 SEURAAVA KOKOUS
esitys:
Seuraava kokous pidetään pe 7.9.2018 klo 14:00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous Rovaniemellä 7.9. klo 14:00. Tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin su klo 20:00.

Allekirjoitukset:

