Iisalmen Kyläneuvosto

Pöytäkirja 4/2015

1

18.8.2015
Aika

tiistai 18.8.2015 klo 18.30

Paikka

Sokerimäentie 143, Iisalmi

Osallistujat

Jukka Virtanen, yleiskaavatutkija, Iisalmen kaupunki
Virpi Murtola, yrityspalvelupäällikkö, Iisalmen kaupunki
pj Anni Lyyra, Viitaa
Riikka Laitinen (Varpanen), Marita Juntunen (Hernejärvi), Rönkkö Tapio (Runni), Martti
Heiskanen (Viitaa), Pekka Kärpänen (Pörsänmäki), Tarja Martikainen (Iisalmen Pohjoiskylät),
sihteeri Anne-Minna Auvinen (Iiranta-Partala)

IISALMEN KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Anni Lyyra avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla kylien edustajia seitsemältä kylältä.
3. Jäsenistön yhteystietojen päivitys ja asioista tiedottaminen
Kokouksessa todettiin, että on tärkeää saada Kyläneuvoston tiedottamiseen lisää kattavuutta
ja tarkkuutta. Myös tiedonkulku jokaiselle kylällä on varmistettava.
Kokouksessa tarkistettiin Kyläneuvoston jäsenien ja varajäsenien tiedot. Todettiin, ettei
niihin ole tarpeen tehdä muutoksia tilaisuudessa paikalla olleiden kylien osalta.
Kyläneuvosto siirtyy käytäntöön, jossa kokoukseen osallistuneelle lähetetään sähköpostitse
pöytäkirja hyväksyttäväksi. Hyväksyntä, kommentointi ja mahdolliset korjauspyynnöt on
tehtävä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jonka jälkeen pöytäkirja siirtyy kaikkien
luettavaksi Iisalmen kaupungin internetsivustolle.
Kokouksessa ehdotettiin, että pöytäkirjojen kirjoittaminen siirtyisi vuorokäytäntöön, jossa
jokainen jäsen vuorollaan olisi kokouksen sihteeri. Päätöstä asiasta ei syntynyt kokouksessa.
Lisäksi pöytäkirjaan 3/2015 tehdään seuraavat muutokset: Koska tieto kuljetussuunnittelijan
vastauksista ennalta lähetettyihin kysymyksiin, ei ole tavoittanut kyläläisiä toivotulla tavalla,
pöytäkirjaan 3/2015 lisätään liitteenä tilaisuudessa esitelty materiaali myös kaupungin
internet-sivuille.
Kuljetussuunnittelijan 21.5.2015 esittelemän materiaalin Kyläneuvoston puheenjohtaja oli
lähettänyt sähköpostitse jäsenille edelleen jaettavaksi jo toukokuun viimeisellä viikolla.
Kaupungin internetsivuille se ei ollut tuolloin päivittynyt.
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Kokouksessa päätettiin myös tiedustella kaupungilta mahdollisuutta laajentaa
www.iisalmi.fi/kylat osiota, niin että Kyläneuvoston kohdalla se sisältäisi suoran
yhteydenottomahdollisuuden. Tämän lisäksi edelleen tutkitaan kylien tonttitarjonnan
siirtämistä internetsivuille.
4. Kylärajojen hahmottelua kartoille
Kyläneuvoston tavoitteena ei ole maantieteellisten kylärajojen tai karttojen uusiminen vaan
tavoitteena ovat oman toimintansa tiedonkulullisten katvealueiden hahmottaminen sekä
kylien yhteisöllisyyden lisääminen.
Yleiskaavatutkija Jukka Virtanen Iisalmen kaupungilta esitteli kylille useita karttavaihtoehtoja,
joita kylät voivat hyödyntää käyttötarkoituksen mukaan. Tällaisia karttoja ovat mm.
tilastokeskuksen materiaaleihin perustuvat kartat, koulupiirikartat ja uusimmat kyläkartat
vuodelta 2008.
Tilastokeskuksen tietoihin perustuvista kartoista voidaan tutkia esim. väestökehitystä
Iisalmen kaupungin alueella. Tilastointihistorian aikana esim. väestön ikärakenne
asuinalueittain on muuttunut voimakkaasti.
Yrityspalvelupäällikkö Virpi Murtola kertoi, että kylillä on mahdollisuus saada omille
internetsivuilleen väestötietokartta, joka päivitetään sivuille tarvittaessa kaksi kertaa
vuodessa.
Kylien toivotaan hahmottelevan kylärajoja kokouksessa esiteltyjen ja jaettujen karttojen
avulla marraskuun kokoukseen mennessä. Tavoitteena ei edelleenkään ole maantieteellisten
karttojen uusiminen vaan tasapuolisen tiedon jakamisen varmistaminen kylille.
Kyläneuvoston edustaja, joka ei ollut paikalla 18.8.2015 kokouksessa, voi saada
karttapohjapaketin Iisalmen kaupungintalon infopisteeltä.
5.

Kyläfoorumi
Kyläfoorumi järjestetään lokakuussa Runnin Metsäpirtillä aiheenaan: ”Maaseudun tiestön
kunnossapito”. Asiasta tiedotetaan tarkemmin sähköpostitse, kun tilaisuuteen kutsuttavat
luennoitsijat varmistuvat. Kutsutaan Pohjois-Savon Ely-keskukselta ja Iisalmen kaupungilta
tieasioista vastaavia henkilöitä tilaisuuteen.

6. Muut asiat
Keskusteltiin Kyläneuvoston sähköpostikoon rajallisuudesta. Sihteerin tehtäväksi jäi uuden
tilavamman ja ilmaisen sähköpostin perustaminen. Uusi osoite ilmoitetaan
yhteistyökumppaneille ja jäsenille hyvissä ajoin ennen muutosta.
Virpi Murtola tiedotti Ylä- Savon Veturin kehittämishankkeista ja teemahankkeista: Ylä-Savon
Veturi on työstämässä kylille suunnattua kaksivuotista kehittämishanketta, joka alkaa
vuoden vaihteessa 2015–16. Hankkeen kantavana ajatuksena on edistää asukkaiden hyvää
arkea aktivoimalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan. Hanke tarjoaa toimintamallin, jota
voidaan muokata kuntakohtaisesti tarpeiden mukaan.
Hankkeessa vastataan seuraaviin tarpeisiin:
1. Lähipalvelujen turvaaminen
2. Kyläturvallisuus
3. Järjestöosaaminen
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Lisäksi hankkeessa kehitetään toimijoiden viestintäosaamista ja aktivoidaan asukkaita
toiminnan kehittämiseen sekä keskinäiseen yhteistyöhön. Hankkeen tavoitteena on kehittää
lähipalveluiden toteuttamismalleja, laatia tarpeellisia selvityksiä lähipalveluiden
järjestämiseksi ja toteuttaa lähipalvelupilotteja. Tavoitteena on myös
kyläturvallisuuskoulutusmallin luominen ja testaaminen sekä kylätalkkarimallien eteenpäin
vieminen ja järjestöosaamisen kehittäminen.
Ylä-Savon Veturi pyytää Iisalmen Kyläneuvostoa ja kyliä miettimään konkreettisia
toimenpiteitä hankkeen toteuttamiseksi Iisalmen alueella.
Ideoita ja toimenpiteitä hankkeeseen voi miettiä vapaasti oman kylän tai Kyläneuvoston
tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Toimenpiteet eivät voi olla investointeja. Lisäksi kylät voivat
miettiä, jos hankkeeseen otetaan mukaan pilottikyliä, onko kylänne mahdollisesti
kiinnostunut toimimaan pilottikylänä? Jos hankkeessa järjestetään radioviestintäkoulutusta,
löytyykö kylältänne innokkuutta osallistua? Onko tarvetta koulutukselle, jossa lisätään
järjestöosaamista?
Sisältötoiveet pyydämme ilmoittamaan Virpi Murtolalle (virpi.murtola@iisalmi.fi) tai Sari
Hyttiselle (sari.hyttinen@ylasavonveturi.fi) perjantaihin 28.8. mennessä. Tämän jälkeen
hanketta työstetään Veturin toimistolla edelleen ja hankehakemus pyritään jättämään
Pohjois-Savon ELY-keskukselle syksyllä 2015.
Edeltävät tiedot koskivat kehittämishankkeita.
Teemahankkeista , joissa haetaan konkreettisia investointikohteita kyliltä, saa lisätietoja
joko Ylä-Savon Veturilta tai Virpi Murtolalta.
Muissa asioissa tehtiin vielä muutos kokousvuorolistaukseen. Siitä jätetään pois Joutsenjoki
ja Kurenpolvi kokoustilojen puutteen vuoksi. Voimassa oleva listaus on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hernejärvi
Iiranta-Partala
Iisalmen Pohjoiskylät
Kirman seutu
Koljonvirran seutu ry
Pörsänmäki- Lappetelä
Runni
Sourunsalo
Varpanen
Viitaa

7. Seuraava kokous tiistaina 17.11.2015 klo 18.30 Hernejärven koululla (Parkinlahdentie 16, Iisalmi).
Kahvit klo 18.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.
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Anni Lyyra
Kyläneuvoston puheenjohtaja

Anne-Minna Auvinen
sihteeri
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