
 PÖYTÄKIRJA 
 Hallituksen kokous 3/2020 
  
  

   
  

   
 
Kokousaika: 23.3.2020 klo 9:00 – 27.3.2020 klo 12:00 

Kokouspaikka:  Sähköpostikokous 

  

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini 
 Ahtiainen Veli-Matti  
 Ajanki Veli  
 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: 32 - 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

Asialista:   

32 KOKOUKSEN AVAUS 

Sähköpostikokous katsotaan avatuksi tämän sähköpostin lähettämisellä 23.3.2020 klo 9:00 

 

33 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

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

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokoukseen osallistujiksi luetaan ne 

jotka ovat määräaikaan osallistuneet sähköpostikokoukseen. 

päätös: Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä puheenjohtaja ja yhdeksän hallituksen 

jäsentä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti 

 

35 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

36 VUODEN KYLÄKILPAILUN VALINTA (liite 36) 

esitys: Vuoden kyläkilpailuun tuli määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Edellisessä kokouksessa 

päätettiin pisteyttämistavasta. Kyläasiamies lähetti ohjeet LähiTapiola Lapin edustajalle, 

ja hallituksen jäsenille, pois lukien esteelliset Satu Saukkoriipi ja Kimmo Tuhkala, jonka 

tilalta se lähetettiin varajäsenelle Niina Mattilalle. Pisteyttämiseen osallistui 10 henkilöä.  

Päätetään valita vuoden kyläksi liitteen mukaisesti eniten pisteitä saanut kylä.  

 

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

37 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN SIIRTÄMINEN (Liite 37) 

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

Lapin kylätoimintapäivät pitää siirtää järjestettäväksi syksyyn. Kyläasiamies on 

kartoittanut syksyn aikataulua ja tarkastanut hotellilta sopivat viikonloput. Päätetään 

järjestää kylätoimintapäivät 24-25.10.2020. 

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 



  

   

 

38 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEVÄTKOKOUS 

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

myös 26.4. pidettäväksi sovittu kevätkokous pitää perua.  

 Tilintarkastajanlausunto pitäisi toimittaa Suomen Kylät ry:lle toukokuun loppuun 

mennessä. Kyläasiamies on tarkastanut Suomen Kylät ry:ltä, että tässä tilanteessa 

lausunnon toimittamisella ei ole vaikutusta valtionavun kannalta ja sen voi toimittaa, kun 

kokous on saatu pidettyä. vaikka se olisi vasta kesällä.  

 Tilanteen epävarmuuden vuoksi kevätkokous perutaan ja uusi ajankohta päätetään vasta, 

kun rajoitukset kokoontumisista on päättynyt. 

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

39 VUODEN MAASEUTUTOIMIJAKILPAILU (liite 39) 

esitys: Suomen Kylät ry hakee vuoden maaseututoimijaa, joka palkitaan Maaseutu 

parlamentissä Kurikassa. Hakemusta kannattaa myös lapin Leader -ryhmät. 

 Esitetään Pellolaista Risto Kuusijärveä vuoden maaseututoimijaksi. 

 

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 

 

 

40 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin 27.3.2020 klo 12:00 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät: 

 

 


