
 

   
  

 

 PÖYTÄKIRJA  
 Hallituksen kokous 3/2021 
 
Kokousaika: 21.5.2021 klo 14:00-27.5.2020 klo 15:00 

 

Kokouspaikka:  Sähköpostikokous 

  

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:  30 - 36 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

   

Asialista:   

30 KOKOUKSEN AVAUS. 

 

31 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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

 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokoukseen 

osallistujiksi luetaan ne, jotka ovat määräaikaan osallistuneet sähköpostikokoukseen. 

päätös: Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen 

jäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Kinnunen ja Aino Ollonen. 

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Aino Ollonen 

 

33 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

34 KUTSU KUMPPANIKSI VALTAKUNNALLISEEN ETÄTYÖPISTEIDEN VERKOSTOHANKKEESEEN? 

(LIITEET 34 A JA 34 B) 

esitys:  Leader Aisaparilta on tullut kutsu osallistua valtakunnalliseen etätyöpisteiden 

verkostohankkeeseen. Aisapari on toiminut hankkeen kokoon juoksijana ja toimii 

hankkeen hallinnoijana.  Verkostohanke mahdollistaisi ”maaseudun etätyöpisteiden 

kokoontumisajoissa” muodostuneen yhteistyön ja tiedonvaihdon jatkumisen ja 

syventämisen. Verkostokumppaneilta vaaditaan osallistuminen hankkeen 

omarahoitusosuuteen. Verkostokumppanin rahoitus osuus on noin 10 % hankkeen 

omarahoitusosuudesta. Osuus voi olla vähemmänkin, jos saamme kumppaneita 

enemmän.  Sitoutuneita verkostokumppaneita tarvitaan, jotta hanke voi saada 

rahoituspäätöksen.  Rahallisesti tämä on 4200 eur koko hankkeen ajalta (28 kk). 

Sitoumukset tulee olla hankehakemuksessa mukana 2.6.2021.  

 Valitkaa vaihtoehto a tai b. Enemmän ääniä saanut vaihtoehto hyväksytään kokouksen 

päätökseksi. 

a. Lappilaiset Kylät ry lähtee mukaan verkostohankkeeseen ja sitoutuu maksamaan 

rahoitusosuuden. 

b. Lappilaiset Kylät ry ei lähde mukaan verkostohankkeeseen. 

 

päätös: Kokouksen yksimielinen päätös oli, että Lappilaiset Kylät ry osallistuu hankkeeseen ja 

vastaa hankkeen rahoitusosuudesta enintään yht. 4200 € koko hankkeen aikana ajalla 

1.9.2021 -31.12.2023. 



  

   

  

  

 

 

 

35 JÄSENASIAT 

esitys:  Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti. Hyväksytään uusi jäsen ja myönnetään ero sitä 

pyytäneille. 

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

36 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Kokous päätettiin 27.5.2021 klo 15. 

 

 

 

 

Allekirjoitukset: 

Kokous allekirjoitetaan sähköisesti. 

 


