
   PÖYTÄKIRJA 

   Hallituksen kokous 4/2020 

  
  

   
  

   
 

Kokousaika: 28.8.2020 klo 14:00 – 14:31 

Kokouspaikka:  Teams-kokous 

  

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini 

 Ahtiainen Veli-Matti  
 Ajanki Veli, puhelimella 
 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: 41-48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

   

Asialista:   

41 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Eini Kivilompolo avasi sähköisen kokouksen klo 14:00. 

 

42 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.  

 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

päätös: Kokous kutsu lähetettiin hallitukselle 19.8.2020. Kokoukseen osallistui puheenjohtajan 

lisäksi seitsemän hallituksen jäsentä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

43   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös 

ääntenlaskijoina. 

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Tervahauta ja Satu Saukkoriipi 

 

44  HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

45 VUODEN 2020 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 

esitys: Koronaepidemian ja siihen liittyvien THL:n ja Suomen hallituksen neuvojen mukaisesti 

päätettiin keväällä Lapin kylätoimintapäivät siirtää pidettäväksi 24-25.10.2020. Nyt 

korona tilanne näyttää pahenevan, tartuntojen määrä on lisääntynyt. Käydään keskustelu 

vuoden 2020 kylätoimintapäivien tilanteesta kokouspäivän tietojen pohjalta. Tarvittaessa 

terveysturvallisuuden varmistamiseksi ja vastuullisena toimijana perutaan vuoden 2020 

kylätoimintapäivät. Kyläasiamies hoitaa tarvittavat järjestelyt siihen liittyen ja tiedottaa 

asiasta.  

päätös: Korona tilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi päätettiin perua vuoden 2020 

kylätoimintapäivät. Kyläasiamies hoitaa siihen tarvittavat järjestelyt ja hoitaa 

tiedottamisen asiasta. 

 

46 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2020 JA 2021 

esitys:  Vuoden kylä on palkittu perinteisesti kylätoimintapäivillä. Koska päivät perutaan, pitää 
palkitseminen järjestää toisin. Esitetään, että vuoden kyläkyltti ja LähiTapiolan palkinto 
käydään luovuttamassa kylälle pienellä porukalla ja juhlistetaan voittoa sitten vuoden 
2021 päivillä. Näin ollen vuonna 2021 ei järjestetä vuoden kyläkilpailua. 

 päätös: Vuoden kylä 2020 palkinto luovutetaan sovittavana aikana voittaja kylälle. Kyläasiamies 
sopii aikataulun ja hallituksen jäsenet voivat osallistua halutessaan tilaisuuteen, kuten 
myös LähiTapiola lapin edustaja.  
 

 
 



  

   

  

47 MARKKINOINTI JA SIIHEN LIITTYVÄ MATERIAALIHANKINTA (Liite 47) 

esitys:  Suomen Kylät ry sai valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus siitä oli 

3500 €/maakunta, joka korvamerkittiin käytettäväksi laatutyöhön ja viestintään. 

Esitetään hankittavaksi Kuulakärkikyniä yhdistyksen logolla ja markkinointi bannerilla. 

päätös: Päätettiin hankkia mainoskyniä 1000 kpl. Valtuutetaan kyläasiamies päättämään kynien 

hankinta ja siihen liittyvät asiat. 

 

48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:31. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________________ 

Eini Kivilompolo   Pirjo Riskilä 

   

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

_______________________________ _______________________________________ 

Pertti Tervahauta   Satu Saukkoriipi 

 


