Iisalmen Kyläneuvosto

PÖYTÄKIRJA

12.4.2016

IISALMEN KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

Paikka

Nerohvirta, Kuivurintupa, Nerkoonniementie 1302 74150 Iisalmi

Aika

kahvitarjoilu klo 18.00, kokous klo 18.30

Osallistujat pj Jaana Korhonen (Pörsänmäki-Lappetelä)
Marita Juntunen (Hernejärvi), Martti Heiskanen (Viitaa), Leena Niskanen (Runni),
Perttu Kauppinen (Nerkoonniemi), Sari Lähteinen (Suorunsalo), Risto Nousiainen
(Runni), Jukka Kauppinen (Iisalmen Pohjoiskylät), Tarja Martikainen (Iisalmen
Pohjoiskylät), Erkki Korhonen (Pörsänmäki), Pete Kauppinen (Nerkoonniemi),
Sirkku Muilu (Kotikylä), Sami Muilu (Kotikylä), Jyrki Kokkonen (Nerohvirta), Riikka
Laitinen (Varpanen), Virpi Murtola, Elina Siirola, Kyösti Kauppinen ja Jukka
Virtanen (Iisalmen kaupunki) sekä Kati Sammallahti (Lähipalvelut-hankkeen
hanketyöntekijä)
Pöytäkirja:
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Jaana Korhonen avasi kokouksen klo 18.30
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla kylien edustajia yhdeksältä
kylältä
3. Nerohvirran esittely
Nerkoonniemen edustaja Pete Kauppinen esitteli Nerkoonniemen ja Nerohvirran aluetta ja
kokoontumispaikka Kuivurintupaa historiasta nykypäivän toimintaan.
4. Lähipalveluja maaseudun kylille –esiselvityshankkeen hanketyöntekijä Kati Sammallahti esitteli
hanketta. Hanke on kolmen kunnan, Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven, yhteinen. Hanketta
ollaan toteuttamassa Ylä-Savon Veturin kautta EU:n maatalousviraston Leader-rahalla.
Esiselvityshanke kestää juhannukseen asti. Esiselvityshankkeessa kerätään kyselytutkimuksella
tietoa tarvittavista palveluista kylien asukkailta. Kyselytutkimuksen perusteella järjestetään
huhtikuun lopussa jokaisessa kunnassa työpajoja, joissa kyselyn tuloksia käydään läpi ja
ideoidaan jatkoa. Esiselvityshanketta seuraavaan jatkohankkeeseen on tarkoitus sisällyttää myös
Kyläradio-toiminta.
5. Tiedoksi
-Pohjois-Savon Kylät ry tuottaa Kehittyvät kylät palveluita, esimerkiksi kyläturvallisuus-asiat. Jos
joku kylä haluaa mukaan, yhteyttä voi ottaa suoraan Pohjois-savon kylät ry:hyn.

-Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskuksen (vapake) FeelMe- hanke alkaa 2.5.2016. Hankkeessa
kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää harrastetoimintaa nuorille suoraan kylillä.
-Tarja Martikainen oli selvittänyt Destian Seppo Rossisen kanssa kaikkia kyliä koskevaa kevään
tienvarsisiivousta. Jos kylä osallistuu tienvarsisiivoukseen, kylän edustaja ottaa yhteyttä Destian
Rossiseen ja ilmoittaa kylän mukaan. Destia sponsoroi jätesäkit ja huolehtii niiden
poiskeräämisestä. Yhteiseksi siivouspäiväksi sovittiin to 12.5, päivä voi olla toki joku muukin,
mikä kylällä sovitaan.
-Virpi Murtola lähetti jo aikaisemmin postia Oluset juhlakatu 2016:sta. Juhlakatu sijoittuu
Louhenkadulle, joka muutetaan kävelykaduksi pe 8.7 klo 12-la 9.7 klo 18 väliseksi ajaksi. Virpi
kyseli kyläneuvoston innokkuutta tulla kadulle 1-4 myyntipaikalle. Sovittiin, että ne kylät, joita
kiinnostaa tulla esittelemään omaa kyläänsä ja myymään esimerkiksi makkaraa, lettuja tms,
ilmoittavat halukkuudestaan tapahtumavastaava Tarja Martikaiselle 1.5 mennessä.
-EHTA- teemahankehaku av-laitteille ja ilmalämpöpumpuille ollut jumissa Hyrrä-palvelun takia.
Virpi Murtola ja Ylä-Savon Veturi tiedottavat heti, kun hakumahdollisuus alkaa.
-Kylään.fi on maksullinen sivusto, jossa kylät pääsevät mainostamaan itseään.
-Suomi 100 vuotta -kampanja keskittyy Iisalmessa lähinnä keskustaan. Kylät voisivat omalla
alueellaan miettiä, olisiko jotain tapahtumaa tai asiaa, joka liittyisi Suomen satavuotiseen
historiaan. Kampanjassa on mm. istuta puu 100-vuotiaalle Suomelle. Lisää tietoa netistä www.
suomifinland100.fi
6. Muut asiat
-Runnin kuntalaisaloite valmis, annettiin eteenpäin toimitettavaksi kaupungille.
-Pete Kauppinen ideoi kiertävistä kyläiltamista. Iltamissa eri kylät voisivat kiertää toistensa
luona, iltamissa voisi olla näytelmiä, soittajia (hanuristit), laulamista, bingoa yms.
-Pete Kauppinen heitti ilmaan myös idean yhteisestä varustepörssistä. Kylät voisivat
vuokrata/lainata toisiltaan esimerkiksi telttoja, pöytiä, penkkejä, grillejä yms. omiin
tapahtumiinsa.
7. Seuraava kokous
Pörsänmäki-Lappetelä elokuun puolivälissä
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15
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