
 

   
  

 

 ASIALISTA 
 Hallituksen kokous 2/2021 
 
Kokousaika: 24.3.2021 klo 16.00- 18.10 

Kokouspaikka:  Teams -kokous 

  

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini 
 Ahtiainen Veli-Matti  
 Hemminki Pertti 
 Junes Seppo  
 Kinnunen Kaija 
 Ollonen Aino  
 Pekkarinen Marjatta  
 Sassali Riitta 
 Saukkoriipi Satu  
 Tervahauta Pertti 
 Tuhkala Kimmo 
 Tuomivaara Marja  
    
  
  
 
 
 Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri 
 
  
Asiat:  16- 29 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

   

Asialista:   

16 KOKOUKSEN AVAUS. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

17 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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

 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.  

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 17.3.2021 sähköpostilla.  

Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina.  

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Seppo Junes. 

 

19 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

20 HANKESUUNNITTELU (liite 20) 

esitys: Kyläasiamies esittelee kylien tarpeista lähteviä kehittämistarpeita ja suunnitellaan 

kehittämishanke/-hankkeita ja mietitään eri niihin rahoitusvaihtoehtoja ja aikataulu. 

päätös: Tehdään kylille kevään aikana kysely jolla kartoitetaan kylien tarpeet.   Kyläasiamies laatii 

kyselyn ja hyväksyttää sen hallituksella. 

 

21 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2021 (liite 21) 

esitys:  Kylätoimintapäivät on tarkoitus pitää 27.-28.11.2021 Sallatunturilla. Hyväksytään 

Sallatunturin tuvilta tullut tarjous.  

päätös: Hyväksyttiin Sallatunturin tupien tarjous.  

  

22 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN KEHITTÄMINEN 

 esitys: Suunnitellaan kylätoimintapäivien tulevaisuuden järjestämistä, mietitään 

järjestämisajankohtaa ja toimintamallia. Kylätoimintapäivien järjestäminen kesällä? 

Vapaa-ajanasukkaiden innostaminen? Kesäjuhla vuodenkylässä? Mitä koronapandemia 

huomioiden on mahdollista tehdä?   

päätös: Kehitetään kylätoimintapäiviä ja kartoitetaan mahdollisuuksia pääjuhlan siirtämiseen 

kesälle, vuoden kylään.  Asiapitoiset kylätoimintapäivät pidettäisiin normaalisti keväällä 

tai syksyllä.  

 

23 KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄNKUVA JA KEHITYSKESKUSTELUT 

esitys: Käydään läpi kyläasiamiehen tämän hetkisiä tehtäviä ja päivitetään tehtävänkuvaa. 

Sovitaan kehityskeskustelujen ajankohta ja miten se toteutetaan.  



  

   

päätös: Keskusteltiin kyläasiamiehen työnkuvasta ja haasteista korona-aikana. Kyläasiamies toivoi 

hallitukselta enemmän tukea työhönsä. Kehityskeskustelu pidetään huhti-toukokuun 

vaihteessa Suomen Kylät ry:n kehityskeskustelun jälkeen.  

 

24 TILITOIMISTOPALVELUJEN KILPAILUTUS (LIITE 24) 

esitys: Tilitoimistopalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen. Päätetään kilpailutuksen 

aikataulusta ja sisällöstä. 

päätös: Kyläasiamies laatii kilpailutusasiakirjan yhdessä Marjatan kanssa ja hyväksyttää sen 

hallituksella. Tarjoukset pyydetään viideltä toimijalta. 

 

25 KUNTIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ JA SEN EDELLEEN TIIVISTÄMINEN 

esitys: Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö keskittyy lähinnä kyläneuvostojen kanssa tehtävään 

yhteistyöhön. Keskustellaan uusien kuntien mukaan saamisesta sekä mukana olevien 

kuntien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämisestä. 

päätös: Otetaan yhteyttä kuntajohtajien puheenjohtajaan Vivi Marttilaan ja selvitetään voisiko 

järjestää kuluvan kevään aikana yhdistyksen toiminnan esittelyn yhteisesti kuntajohtajille. 

 

26 ETÄKYLÄKAHVIEN MARKKINOINTI JA SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 

esitys: Kyläasiamies on järjestänyt etäkyläkahveja koronasta johtuvien kokoontumisrajoitusten 

vuoksi. Suunnitellaan etäkyläkahvien sisältöä ja näkyvyyttä. 

päätös: Kevään kyläkahvit vko 15 ja vko 18. Lisätään kyläkahvien näkyvyyttä. Lehtimainos 

huhtikuun etäkyläkahvien osalta Lapin Kansa ja mahdollisesti myös paikallislehtiin. 

Pyydetään kylistä ideoita sisältöön. 

 

27 VIESTINTÄ/MARKKINOINTIASIAT (liite 27) 

esitys: Kyläasiamies laatii viestintäsuunnitelman hallitukselle esitettäväksi. 

päätös: Käytiin viestintäsuunnitelma läpi. 

 

 

28 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

esitys: -  Pirjo Riskilä on valittu Suomen Kylät ry:n kyläjaostoon ja Suomen Kylät ry:n yhdeksi 

varajäseneksi MSL:n edustajistoon  

- Arjen turvallisuus kylissä -työpaja 22.4. klo 18.  

 Merkitään asia tiedoksi 

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi 

 

29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 18.10 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 


