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pövrÄxrnr,t

Hiidenkylän kyläyhdistys ry
Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry
Jokikylä-Ruhkalan kyleiyhdistys ry
Komun kyläyhdistys ry
Kuusenmäen kylätoimikunta
Lamminahon kyläyhdistys ry
Lohvan kyläyhdistys ry
Pyhäjärven Kolmikanta ry
Vuohto-Niinimäki kyläyhdistys ry
Pyhäj ärven kaupunki/yhteisöasiamies/sihteeri
Pyhäj ärven kaupunki/kulttuurisihteeri
Pyhäj ärven kaupunki/elinkeinoj en kehittaj ä

Hietakylän kyläyhdistys ry
Liittoperän kylätoimikunta
Rannan Vire ry
Ruotasen kyläyhdistys ry
Suezin kylät
Pyhäjärven kaupunki/khall. edustaja

Raija Kinnunen
Kauko Siljander
Hannes Röytiö
Johanna Komu, puhjoht.
Olavi Marin
Erkki Ryynänen
Seppo Pietikäinen
Arto Riihijärvi
Kalevi Lehtomäki
Eeva Vaskilampi
Eila Rajala
Regis Rouge-Oikarinen
Riitta Kärkkäinen
Anne Happo
Martti Jauhiainen
Risto Mäkeläinen
Pentti Leskinen
Kjell Kurt6n

Ennen kokouksen alkua Regis Rouge-Oikarinen kävi esittäylymässä

kyläneuvoston j äsenille.

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
puheenj ohtaj a avasi kokouksen j a toivotti osallistuj at tervetulleiksi

kokoukseen. Todettiin läsnäolij at.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirj antarkastaj iksi valittiin Arto Riihij ärvi j a Kauko S ilj ander

3. Kyläneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kyläneuvoston toimintasä?innön mukaan kyläneuvoston kalenterivuoden

ensimmäi sessä kokoukses sa valitaan kyläneuvoston puheenj ohtaia ja

varapuheenjohtaja.

Päätös: Kyläneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Johanna Komu ja

varapuheenj ohtajaksi Raija Kinnunen.

4. Luontokohteiden kartoitus kylien alueelta

Kulttuurisihteeri Eila Rajala esitteli asiaa.

Pyhäjärven kaupunkistrategiassa ja tämän vuoden talousarviossa on

kirj auksia luonnon hyödyntämiseen hyvinvointityö ssä. Myös viim e

keväänä toteutetun hyvinvointikyselyn vastauksissa nousi esille luonnon

merkitys hyvinvoinnille sekä luonto- liikuntapaikkojen tärkeys ja osin

myös niiden kehittäminen.
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Korona-aika on saanut ihmiset liikkumaan enemmän luonnossa ja näin

kiinnostus lähiympäristön luontokohteisiin on kasvanut.

Kulttuurisihteeri Eila Rajala kertoi perustetusta työryhmästä, joka kartoittaa

Pyhäjärven luontokohteita ja miettii niiden kehittiimistii muun muassa

tiedottamisen ja saavutettavuuden näkökulmasta. Työryhmä tarkastelee

uusien kohteiden tarpeellisuutta ja olemassa olevien kohteiden

saavutettavuutta j a esteettömyyttä. Työhön tarvitaan myös rahoitusta.

Työryhmä toivoo tietoa kylien luonto- ja liikuntakohteista ja niiden

mahdollisista kunnostustarpeista.

Esimerkiksi Haapajärvellä on toteutettu kylien kanssa Leader-hanke

luontokohteiden kunnostamiseen liittyen. Tietoa hankkeesta löytyy

Haapaj ärven kaupungin kotisivuilta.

Sovittiin, että sihteeri laittaakyläneuvoston jäsenille tarkempaa materiaalia

aiheeseen liittyen sekä kyselyn johon vastaamalla

kyläyhdistykset/kylätoimikunnat voivat kertoa omista luontokohteista ja

niiden kehittämistarpeista ja siitä, kuinka kyläyhdistys olisi mukana

prosessissa. Kysely toimitetaan kyläneuvoston jäsenille huhtikuussa.

5. Kyläneuvoston toimintakertomus 2020

Kyläneuvoston hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020

6. Avoimet l<ylät2021
Avoimet kylät päivää vietetiiän tänä vuonna 12.6. verkkotapahtumana.

Suomen kylät ry järjestää etänä 20.4. koulutus- ja infotilaisuuden aiheen

tiimoilta. Lisätietoja löytyy Avoimet kylät -kotisivuilta.

Keskusteltiin, kuinka kyläneuvo sto huomiois i Avoimet kylät verkossa

päivän. Sovittiin, että sihteeri valmistelee Pyhäjärven kaupungin fb-sivulle

Hyvää avoimet kylät päivliä julkaisun kyläneuvoston nimissä. Kylät voivat

toimittaa sihteerille kuvia julkaisua varten.

Kyläneuvosto tiedustelee Luontoliikunta työryhm ältä, että voisiko

luontokohteista tehdä videoita, joita voisi myös hyödyntää Avoimet kylät

verkossa päivänä.

7. Tiedotettavia asioita
- Kylien kehittämis- ja toiminta-avustukset haussa 8.4.-30-4.

- Käy kylään Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2021-2025 valmistunut.

Kyläohjelman voi hakea sihteerilt?i ja sähköisenä versiona kyläohjelma

löyffy Pohj ois-Pohj anmaan kylät ry : n koti sivuilta.

- Pop-sotella on auki kysely liittyen tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja

terveyspalveluihin. Linkki kyselyyn löytyy Pop-soten kotisivuilta ja

sosiaalisen median kanavilta. On tulossa myös hyvinvointiin liittyvä kysely

kevään aikana.
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8. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka
Seuraava kokous jåirjestetään ti 4.5. klo 17.30.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja pitätti kokouksen klo 18.31

-Shanna'Komu
puheenjohtaj4

Arto Riihijärvi
pöytäkirj antarkastaj a

Eeva Vaskilampi
sihteeri

KauKo Ullander
p öytäkirj antarkastaj a


