Vuolenkosken kyläyhdistys ry

PÖYTÄKIRJA

Kylätoimikunnan kokous 6/2016

Aika: 12.9.2016 klo 18.00
Paikka: Vuolenkosken paloasema, Vuolenkoskentie 1290
Liite: Läsnäolijat
Liite: Kunnanhallituksen päätös kyläkoordinaattori hankkeesta

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.

Päätösasiat:
5. Juustopolku 25.9.16
Juustopolulle kahvioon haettiin henkilöitä. T. Paronen on paikalla paistamassa makkaraa ja
keittämässä nokipannukahvia.
Kahvioon lupautuivat M. Niinipuu ja T. Nurmi.
Tarjolla kahviossa leipää, kahvia, mehua yms. Kahvion ihmiset hoitavat tavaroiden tilaukset
ja pyytävät apua jos sitä tarvitsevat.

Muut asiat:
6. Monitoimihalli
Valtionrahan saaminen on hyväksynnän alla. Kerrottiin, että ensi vuonna järjestettävien
Vetokisojen tuotto menee kokonaisuudessaan monitoimihallin hyväksi.
T. Nurmi kertoi, että kylätorin myyntipaikkojen sekä kahvituotot menevät monitoimihallin
hyväksi.
P. Holmström kysynyt vetokisojen vetovastuullisesta yhdistyksestä, joka vetokisapalaverissa
päätettiin olevan maaseutuseura. Asiaa voidaan käsitellä vielä uudelleen, jos siihen on
tarvetta.

7. Kyläkoordinaattori - hanke
Kyläkoordinaattori- hankehakemus on mennyt läpi, asiaa ajoi kyläasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja J. Tähti. Hankkeen pituus on kolme vuotta.
Kylien rahoitusosuudeksi koordinaattorin saamisesta elävöittämään iittiläisiä kyliä on n.
1000€/kylä, mutta tähän on olemassa J. Tähdellä jokin rahoitussuunnitelma.
Kyläkoordinaattoriksi voi hakea kuka sen tuntee olevan ominta alaansa.
Kyläkoordinaattori aloittaa toimessaan 1.1.2017.
8. Iitin voimakylät – hanke
Iitin voimakylät hankeen tarkoituksena on saada iittiläiset liikkumaan, Iitin seudun välissä
on tänään tullut Voima-liite, jossa on esillä Iitissä olevat liikunta mahdollisuudet.
17.9.16 on tapahtumana Hiidenvuoren valloitus, johon Pohjois-Iitin Kiri on osallistumassa
talkoilemalla ja mukaan saa liittyä jos haluaa. Yhteyttä voi ottaa Heikki Lehtiseen asian
tiimoilta. Lisäksi tapahtumassa on haastekilpailu Iitin kylien miehille, johon voi osallistua
niin yksilö – kuin ryhmäsarjassa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy nettisivustolta
www.voimakylat.fi.

9. Iltamat seuratalolla 30.9.16
P. Holmström kertoi seuratalolla järjestettävistä iltamista syyskuun lopulla. Esiintymässä on
trubaduuri Aimo Kokkola ja VunSen järjestämä bingo.
Tarjolla on uutispuuroa sekä kahviossa muutakin pikkumakeaa.

10. Elävä joulukalenteri
Kalenteri tulee jossain muodossa myös tänä vuonna, asiaa käydään läpi tulevissa
kokouksissa.

11. Nuppulan piha-alueen katos
P. Voutilainen esitteli asian, joka noussut esiin Nuppulan vanhempainillassa.
Nuppulan piha-alueelle halutaan katos, jonne voi mennä sateelta tai auringonpaisteelta
suojaan ja siellä voisi säilyttää tavaroita. Katoksen tulee olla niin iso, että siellä voi sade
säällä myös leikkiä. Tämän rakentamishankkeen sponsorointia rakennusmateriaalien suhteen
kysyttiin kyläyhdistykseltä.
Kokouksessa päädyttiin, että ensin selvitetään kustannukset ja sen jälkeen otetaan
kyläyhdistykseen yhteyttä, vaikka sähköpostilla asian tiimoilta.

12. Juustopolun kyltit
Heinolan latu on teettänyt kyltit Juustopolun varrella olevien teiden ylitysten kohdille.
Asiasta ilmoitettiin E. Paroselle ja häntä pyydetty ottamaan yhteyttä Iitin kuntaan, jotta
Vuolenkosken puolen kylttien maksu ja paikoilleen laittaminen järjestyisi. Asiaa
selvitellään.

13. Kahviomuistilista
S. Särkiniemi tuo ilmi, että on tehnyt kahviomuistilistan, jonka avulla muistaa mitä pitää
tilata ja ostaa kahviota varten. Hän lähettää listan sähköpostitse ja sitä voi kommentoida.
Listaa säilytetään kahviolaatikossa, josta on helposti löydettävissä.

14. K. Kömmistö kertoo, että rannasta on soittokello hävinnyt ja kukkalaatikoita on potkittu.

15. Kyläpisteen 1-vuotissynttärit
17.10.16 klo 12 - 16 vietetään kyläpisteen 1-vuotis synttäreitä. Paikalla ovat kaikki yrittäjät
ja parkkipaikalla on torimyyjiä kylätorin merkeissä. Kyläpisteellä on kahvitarjoilu.
T. Nurmi kertoi myös, että kylätorit alkavat pyöriä lokakuun alusta.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 31.10.2016 klo 18.00 paloasemalla. Kokouksessa päätettiin myös
syyskokouksen ajankohdaksi 20.11.2016.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Vuolenkoskella 12.9.2016

___________________________

____________________________

Eero Paronen

Mirva Purho

Puheenjohtaja

Sihteeri

