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IISALMEN KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

Paikka

Iisalmen Pohjoiskylät, Honkamäen seurantalo, Kainuuntie 1222a

Aika

torstai 11.2.2016 klo 18.30

Osallistujat pj Jaana Korhonen (Lappetelä-Pörsänmäki)
Sirpa Islander-Eskelinen (Hernejärvi), Tarja Martikainen, Jukka Kauppinen, Pentti
Ahonen (iisalmen Pohjoiskylät), Risto Nousiainen, Taina Jokelainen (Runni), Riikka
Laitinen (Varpanen), Martti Heiskanen, Satu Repo (Viitaa), Elinan Siirola, Jukka
Virtanen (Iisalmen kaupunki)

Asialista:
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 kuudelta kylältä.
3. Kylien tietojen päivittäminen
Kylien tiedot päivitetty ajan tasalle, uusina mukaan tulleet Nerohvirta ja Kotikylä
4. Postituslistan laajennus
Päätettiin, että sähköpostilistoja on jatkossa kaksi: ensimmäisessä listassa kylien edustajat, toisessa
listassa kylien edustajien lisäksi kaupungin virkahenkilöt, luottamusmiehet ja Ylä-Savon Veturin Sari
Hyttinen. Ensimmäisen postituslistan avulla voidaan käydä kylien välistä keskustelua ajankohtaisista
asioista. Toista postituslistaa käytetään kokouskutsujen ja pöytäkirjojen lähettämiseen.
Päätettiin lisäksi kysyä Proagrian Marja Niskaselta ja Minna Päivärinnalta ovatko he halukkaita
vastaanottamaan sähköpostia Iisalmen kyläneuvostolta ja mahdollisesti myös osallistumaan
kokouksiin. Kiinnostusta päätettiin kysyä myös Peltosalmen asukasyhdistys Pegasokselta.
5. Haja-asutusalueen ekopisteet, ongelmajätekeräys
Haja-asutusalueen ekopisteiden muutoksista huolissaan olivat lähinnä Lappetelä-Pörsänmäki ja
Varpanen , joista ekopisteet ovat häviämässä. Sihteeri ja puheenjohtaja kyselevät vielä
mahdollisuudesta, jossa ekopisteiden tyhjennys olisi vasta niiden täytyttyä.

Keskusteltiin alun perin Ulla Kokkosen ideoimasta roskien keräyspäivä haja-asutusalueella. Iisalmen
Pohjoiskylillä roskia on kerätty jo useana keväänä yhteistyössä Destian kanssa, joka on toimittanut
jätesäkit ja käynyt sitten täydet säkit keräämässä pois. Keräyspäivästä pyritään tekemään kaikkien
kylien yhteinen. Tarja Martikainen on yhteydessä Destiaan keräyksen laajentamisesta.
6. Radio Kyliin - kylät radioon -hanke
21.1 pidettiin Iisalmen Raatihuoneella kokousta Radio Sandelsin kanssa, paikalla oli edustajia
kymmeneltä Iisalmen kylältä ja kahdelta Sonkajärven kylältä. Illan aikana kerättiin kyliltä ideoita
hyviksi radiojutuiksi. Hankkeelle yritetään nyt löytää vetäjä, joka voisi hakea rahoitusta Ylä-Savon
Veturilta. Selvitetään mahdollisuutta yhdistää radiohanke Lähipalveluja maaseudun kylille hankkeeseen.
7. Lähipalveluja maaseudun kylille - hanke
Kolmen kunnan - Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä- yhteishanke, 4 kk:n esiselvitys alkaa 15.2.
Hanketyöntekijä kiertää kylillä keräämässä tietoa tarvittavista palveluista ja niiden mahdollisista
tuottajista. Pyritään aktivoimaan kyliä mukaan.
8. Muut asiat
Iisalmen kyläneuvosto ehdottaa Lappetelä-Pörsänmäki kylää vuoden 2016 kyläksi Pohjois-Savon
kylät ry:lle. Lisäksi ehdotetaan Vuoden Maaseututoimijaksi Iisalmen Pohjoiskylien Tarja Martikaista.
Iisalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskuksen FeelMe –hanke alkamassa, tarkoituksena on
tuoda toimintaa kylille, kohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret perheet .
Seuraavaa kyläfoorumia mietittiin elokuulle, aiheena olisivat työn alla olevat hankkeet: Radio kyliin
– kylät radioon –hanke, Lähipalveluja maaseudun kylille –hanke ja FeelMe –hanke.
Kuntalaisaloite Runnin koulun korjaamisesta ja Iisalmen Pohjoiskylien lähiliikunta-alueen
rakentamisesta, aloitteet suoraan kyliltä.
9. Seuraava kokous
Kirmalla huhtikuussa
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25
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