
PYHÄJÄRVEN KAUPI]NKI
Kyläneuvosto

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Tiistai 9.11'2021klo 17:30- 18:30

Paikka: Kaupunginhallituksen huone

Osallistujat:
Marja-Leena Våg
Johanna Komu, puhjoht.
Olavi Marin
Erkki Ryynänen
Tiina Kumpulainen
Kalevi Lehtomäki
Marlti Jauhiainen
Markku Lehtimäki
Teija Mykkänen
Sari Nissilä

Poissa: Riitta Kärkkäinen
Ari Hynnä
Anne Happo
Tiina Kyllönen
Pentti Leskinen
Arto Riihijärvi

ASIAT:

pövtÄxrnr.q.

Hiidenkylän kyläyhdistys ry
Komun kyläyhdistys ry
Kuusenmäen kylätoimikunta
Lamminahon kyläyhdistys ry
Lohvan kyläyhdistys ry
Vuohto-Niinimäki kyläyhdistYs ry
Rannan Vire ry
Ruotasen kyläyhdistys ry
Pyhäjärven kaupunki/khall. edustaja
Talous- ja hallintojohtaja / sihteeri

Hietakylän kyläyhdistys ry
Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry
Liittoperän kylätoim ikunta
Parkkiman kyläyhdistys ry
Suezin kylät
Pyhäjärven Kolmikanta ry

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Todettiin

läsnäolijat.

Kyläneuvoston kokouksen alussa elinkeinojen kehittajä Regis Rouge

Oikarinen kertoi kylien kehittämisestä klo 17:30 - 18:05.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirj anrarkastaj aksi valitti in Kalevi Lehtomäki j a o lav i Marin.

3. Kylien kehittämisavustusten määrärahaesitys vuoden2022

talousarvioon j a talousarviotavoitteiden tarkastelu

Talous ja hallintojohtaja sari Nissilä kertoi Pyhäjärven kaupungin

talousarvion valmistelutilanteesta'

Hankehakemusten valmisteluun saa jatkossakin apua ja kaupungilta on

mahdollista hakea lainaa hankkeen aikaisen maksuvalmiuden

turvaamiseen.

Kylien kehiffämisavustuksista on päätetty seuraavasti:

Y\h24.5.2021 7.883,50 €

r<h r.6.2020 1'500,00 €

Klr 13.5.2019,10.6.2019 7.730,00 €

Kh 14.5.2018 13.492,50 C

Keskustelirnme talousarviotavoitteista.



Esitys: Kylien kehittämisavustuksen määräraha vuodelle 2022 on 10 000

euroa. Kylien toirninta-avustukset j a kyläneuvoston kokouksiin

osallisturnisesta annettava korvaus esitetään säilyvän ennallaan.

Päätös: Kyläneuvosto hyväksyy päätösesityksen. Kyläneuvosto esittää

kyläneuvostoa koskevien talousanriotavoitteiden säilymistä ennallaan'

Jatketaan niiden toteuttamist a vuonna 2022'

4. Muut esille tulevat asiat

Palveluliikenne
- Palveluliikenne on Pyhäjärven kaupungin tarjoama palvelumuoto, jonka

avulla asukkaat voivat hoitaa vapaasti omia asioitaan Pyhajärven

kaupungin alueella. Palveluliikenne on kaikille avointa.

Palvelubussi hakee asiakkaan sovitusta paikasta ja kuljettaa haluttuun

määränpäähän Pyhäjärven kaupungin alueella ja tuo takaisin kotiin

sovittuna aikana reittiliikenteen mukaisin aikatauluin. Palvelubussit ovat

esteettömiä ja hyvien tilojensa ansiosta autoon on helppo nousta'

Tarv ittaessa ku lj ettaj a avustaa kulkem isessa j a tav aroiden kantam isessa.

Autossa on INVA varustelu, joten myös pyörätuolin käyttäjät voivat

käyttää palvelubussia, Palvelusta peritään yleisen linja-autoliikenteen

mukainen maksu.

Tilaus matkasta tehdään edellisenä iltana klo 20'00 rnennessä numeroon

044 763 3600 I OY RYtkönen & Co.

Reitit löytyvät kaupungin kotisivuilta. Laitamme reitit näkyville myös

Pyhäj ärven kaupungin lehteen, joka ilmestyy loppuvuonna'

Jenni Kumpumäki
- Jenni Kumpumäki on aloittanut yhteisöasiamiehen tehtävissä Eeva

vaskilarnrnen sijaisena. Työsopimus on tehty 30,9.2022 saakka. Jenni voi

soittaa Eevan aikaisempaan numeroon 044-4457 608.

Eeva Vaskilampi tyoskentelee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja

terveysturvayhdistys ry:n osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista

yhteistyötä edistämällä -hankkeen projektikoordinaafforina.

Tulityöpaikat
, tulityöpaikkojen kustannuksiin haluttaisiin rnyös muita osakkaita.

(Rantarastin lähellä, Vaivionrannantie)

5. Seuraavan kokouksen ajankohtaja paikka

Seuraava kokous vuonna 2022 jätiestetään Väentuvalla. Tarvittaessa

j ärj estetään kokous loppuvuodesta.

6. Kokouksen päättäminen

Puheeniohtaia kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klq 18:30
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