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maanantai 20.4.2015 klo 18:30

Paikka

Sourunsalon koulu, Huotarintie 15, Iisalmi

Osallistujat

edustajat 5 eri kylältä, kaupunginedustaja Pirkko Rytkönen

IISALMEN KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
1. Kokouksen avaaminen
Varapuheenjohtaja Anne-Minna Auvinen avasi kokouksen ja
toimi samalla kokouksen puheenjohtajana.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla kylien edustajia 5 kylältä. Liite 1.
3. Kyläneuvoston sihteerin valinta
Valittiin kokouksen sihteeriksi Tarja Martikainen.
4. Sourunsalon alueen esittely/Kylän edustaja
Kylän edustaja Sari Lähteinen Sourunsalon seudun kylät ry:stä kertoi kyläalueesta ja
siihen kuuluvista kylistä. Lisäksi hän esitteli toimintaa kylillä ja koululla.
5. Hankerahoituskuulumisia/Maria Hartikainen, Ylä-Savon Veturi ry
Ylä-Savon Veturi ry:n toiminnanjohtaja Maria Hartikainen kertoi uuden ohjelmakauden
2014-2020 rahoituskuulumiset. Kokonaisrahoituskehys on 8,13 milj. €. Liite 2.
Ohjelmakauden pääpainopisteet rahoitusosuuksin:
1. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä 25 %
2. Asukkaiden hyvä arki
40 %
3. Elinvoimaa ja yrittäjyyttä
35 %
Ohjelmakauden aikana toteutetaan erilaisia teemavuosia.
Rahoitushaku tapahtuu sähköisesti uuden Hyrrä-tietojärjestelmän välityksellä.
Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjältä Katso-tunnistetta.
Kyläneuvosto toivoi järjestettävän koulutustilaisuuden tukihakemisesta.
6. Tilannekatsaus kylien internetsivuihin
Iisalmen kylien sivut on siirretty kokonaisuudessaan viime vuonna iisalmi.fi -sivustolle.
Iisalmen Kyläneuvosto järjesti 13.4.15 yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa tilaisuuden, jossa
sekä kylien esittely ja sivujen kehittäminen aloitettiin tarvekartoituksella eli millaisia tarpeita
löytyy, millaisia tietoja sivuilla haluttaisiin nostaa esille jne.
Nykyisessä julkaisujärjestelmässä on mahdollista ottaa käyttöön erilaisia moduuleja
tarpeiden mukaan (uutiset/tiedotteet, tapahtumakalenteri, blogit, kuvagalleria, yms.).
Lisäksi kyläneuvoston kokouksista tiedottaminen, esityslistat ja pöytäkirjat voidaan julkaista
www-sivuilla. Kouluttajana toimi Iisalmen kaupungin tieto- ja viestintävastaava Kirsi
Hukkanen.
Tiedottaminen on mahdollista myös Iisalmen kaupungin tapahtumakalenterissa.
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Päätettiin tehdä vielä kotisivujen päivittämisen tarvekartoitus kylille, joilta
ei ole saatu tietoja. Vastaukset pyydetään 30.4.15 mennessä.
7. Kyläneuvoston toimintaperiaatteen muutosehdotus kohtaan: ”Kyläneuvoston jäsenille
tiedottaminen”
Päätettiin lisätä teksti ” tiedottaminen Iisalmen kaupungin kotisivujen kautta”.
8. Avoimet kylät- tapahtuma
Pohjois-Savon Kylät ry on tiedottanut Avoimet kylät –tapahtumasta 26.-28.6.15,
jolloin yläsavolaiset kylät voivat järjestää toimintaa omalle kylälle.
Ilmoittautumiset Merja Kaijalle 30.4.15 mennessä. Liite 3.
9. Muut asiat
Kyläfoorumi 4.5.15 Villa Annassa
- kahvitarjoilu ennen tilaisuutta
Uudet kyläfoorumiaiheet
- Keskusteltiin uusista aiheista kyläfoorumien toteuttamiseksi.
Jatkossa ”ideoijat” vastaavat myös sen toteuttamisesta ja järjestelyistä.
Tapahtumat Iisalmen kaupungin tapahtumakalenteriin
- Jatkossa päivitetään kyläneuvoston tapahtumat myös tapahtumakalenteriin
10. Seuraava kokous
to 21.5.15 ja aiheena koulukyyditysasiat, paikka vielä avoin.
Kutsutaan sivistystoimen kuljetussuunnittelija Timo Ikonen mukaan tilaisuuteen.
Pyydetään kyliltä jo ennakkoon koulukyyditystä koskevia asioita, kysymyksiä, ongelmakohtia
ja varsinkin kehittämisideoita.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52.

Vakuudeksi

Anne-Minna Auvinen
varapuheenjohtaja

Tarja Martikainen
sihteeri

