KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUSPÄÄTÖKSET VUOSI 2013

KOKOUS 21.1.2013
UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Syyskokous oli valinnut 12.11.2012 yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Marja-Leena Hasselqvistin ja
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sanna Behm, Heli Kunnas, Raimo Kasurinen, Esko Mielonen, Aila
Hannikainen, Tyyne Eronen, Hannele Taavitsainen, Minna Männistö ja Hannu Pennanen. Varajäseniksi valittiin
Ilpo Pennanen, Päivi Hirvonen ja Tuula Rajansalo.
Hallituksen kokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2013 valittiin edelleen Raimo Kasurinen,
taloudenhoitajaksi edelleen Aila Hannikainen ja sihteeriksi edelleen Tyyne Eronen.
Vastuualueiksi kyläyhdistyksessä määriteltiin ilman muutoksia seuraavat:
Yleiset asiat, aloitteet, yleisötilaisuudet, tiedotus
Marja-Leena Hasselqvist, puheenjohtaja
Tapahtumat
Marja-Leena Hasselqvist, Aila Hannikainen
Tanssitoiminta Nousulassa
Aila Hannikainen, Minna Männistö
Retket
Aila Hannikainen
TIEDOTTAMINEN
Jatkettiin olemassa olevaa käytäntöä: kokouksista tiedottaminen hallituksen jäsenille ja varajäsenille
- Seuraavasta kokouksesta päätetään edellisessä kokouksessa. PJ ilmoittaa vielä tekstiviestillä hallituksen
jäsenille ja varajäsenille ennen kokousta kokousajankohdan ja olennaisimmat käsiteltävät asiat. PJ on
valmistellut kokouspaperit kolme päivää ennen kokousta, ja ne ovat noudettavissa puheenjohtajalta, mikäli ei
ole sähköpostia. Hallituksen jäsenet ilmoittavat PJ:lle viimeistään edellisenä päivänä, mikäli eivät pääse
kokoukseen, jotta päätösvaltaisuus voidaan taata.
Kokouspäätöksistä tiedottaminen
- Julkisista päätöksistä tiedotetaan kyläsivuilla www.anttolanseutu.fi.
ETELÄ-SAVON KYLÄTOIMINNAN 20-VUOTISJUHLA
Päätettiin osallistua la 2.2.2013 klo 9.30 - 15.30 Ravintola Paviljongissa järjestettävään juhlaan.
LIPUNNOSTO KOULUN JA PÄIVÄKODIN SALKOIHIN PYHÄPÄIVINÄ
Kerimäen kunnan teknisen osaston ja Anttolan seudun kyläyhdistyksen välillä on ollut sopimus lipunnostosta
koulun ja päiväkodin salkoon talonmiehen vapaa- ja pyhäpäivinä. Kyläyhdistystä on pyydetty hoitamaan tehtävä
myös jatkossa. Päätettiin hoitaa liputukset myös vuonna 2013. Käytännössä työn hoitaa opiskelija Hanna
Hirvonen.
KYLÄSUUNNITELMAN TILANNEKATSAUS
Anttolan seudun kyläsuunnitelma julkaistiin toukokuussa 2011. Tuolloin sovittiin, että kyläsuunnitelmaan
kirjattujen tavoitteiden tilannekatsaus tehdään vuosittain syksyllä. Ensimmäinen tilannekatsaus tehtiin
marraskuussa 2011. Kyläsuunnitelman hankeryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Marja-Leena Hasselqvist
(Anttolan seudun kyläyhdistys ry, pj), Tyyne Eronen (Anttolan seudun kyläyhdistys ry. siht.), Arja Pitko (SilvolaAnttolan maaseutunaiset ry, pj), Tuukka Suomalainen (Kylätalo Nousula ry), Heikki Mielonen (yrittäjä), Esko
Mielonen (kylähistoria), Eila Niiranen (Kerimäen seurakunta), Minna Kähkönen (Anttolan koulu, uuskyläläinen),
Ari Lybeck, vapaa-ajanasukkaiden edustaja.

Hankeryhmä kutsutaan käymään läpi kyläsuunnitelmaan kirjatut tavoitteet. Keskusteluun on mahdollista
osallistua myös kyläyhdistyksen muita jäseniä. Päätettiin kokoontua ti 12.2. klo 17.30 Nousulassa. Ilmoitetaan
Puruvesi-lehdessä ja suoraan hallituksen jäsenille ja hankeryhmälle. Tilaisuus on avoin kiinnostuneille.
TAPAHTUMIEN TILANNEKATSAUS
Menneet tapahtumat
Tanssitoiminta syyskaudella 2012. Tansseissa on käynyt keskimäärin 100 hlöä / kerta.
Tulevat tapahtumat
Tallinnan risteily su - ma 17. - 18.3.2013. Risteily on omakustanteinen ja täynnä.
Pilkkikisat kyläläisille Kerimaassa su 24.3.2013. Kyläyhdistys tarjoaa hernekeittoa ja kahvit.
Koko perhe liikkeelle -kevättempaus la 27.4.2013 klo 10 - 12. Liikunnallisen tapahtuman
erikoisuutena on mm. UKK-kävelytesti uudella kevyenliikenteen-väylällä ja muita aikuisten
kuntotestejä sekä testeihin pohjautuvaa liikunta- ja terveysneuvontaa. Lisäksi koko perheen
liikuntarasteja päiväkodin ja koulun tuntumassa. Tapahtumassa mukana Etelä-Savon Liikunta
ry:n Kyläsportti-hanke.
MUUT ASIAT
Aluerakennemallin työseminaari tiistaina 29.1.2013 alkaen klo 14.00 Paviljongissa. Savonlinnan
seudun aluerakennemallin laatiminen käynnistyi syksyllä 2011. Työn tavoitteina on lisätä
kuntien välistä yhteistyötä maankäyttöön liittyvissä asioissa, parantaa seudun kilpailukykyä
sekä luoda edellytykset vetovoimaiselle, toteuttamiskelpoiselle ja kestävää kehitystä
edistävälle aluerakenteelle. Puheenjohtaja on kutsuttu seminaariin.
Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma: toimenpiteet Anttolassa;
VT 14 x Silvolantie ja Ruokojärventie, kärkikolmioiden korvaaminen stop-merkillä
(kiireellisyysluokka 1, kustannus 800 €).
Kylätalo nousuun -seminaari su 17.03.2013 klo 12-15 Nousulassa. Hyötytietoa kylätalon
kannattavuudesta ja ylläpidosta! Asiantuntijana Juha Kuisma, Kylien Bisneskeissit hanke/Kylien liiketoiminta-asiamies (Suomen Kylätoiminta ry). Kahvitarjoilu. Järj. Kylätalo
Nousula ry ja Järvi-Suomen Kylät ry.

KOKOUS 18.2.2013
TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2012
Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettävä tilinpäätös ja vuosikertomus.
KYLÄSUUNNITELMAN TILANNEKATSAUS
Tilaisuudesta tehty muistio esiteltiin kokouksessa.
VERKKOKESKUSTELU ITÄ-SAVOSSA
Itä-Savon verkkolehden keskustelussa koulukyytiasioihin liittyen oli tullut esille myös kyläyhdistys. Keskusteltiin
kyläyhdistyksen roolista edunvalvonta-asioissa.
TULEVAT TAPAHTUMAT
Tallinnan risteily su - ma 17. - 18.3.2013. Risteily on omakustanteinen ja täyteen varattu.
Pilkkikisat kyläläisille Kerimaassa su 24.3.2013 klo 9-13. Varattu rantasauna taukotilaksi ja
kisatoimistoksi. Kyläyhdistys tarjoaa hernekeittoa ja kahvit.

Koko perhe liikkeelle -kevättempaus la 27.4.2013 klo 10 - 12. Liikunnallisen tapahtuman
erikoisuutena on mm. UKK-kävelytesti kevyenliikenteen-väylällä ja muita aikuisten kuntotestejä
sekä testeihin pohjautuvaa liikunta- ja terveysneuvontaa. Lisäksi koko perheen liikuntarasteja
päiväkodin ja koulun tuntumassa. Tapahtumassa mukana Etelä-Savon Liikunta ry:n Kyläsporttihanke.
Kesämatka Kolmårdeniin Viking Grace-laivalla. Päätettiin järjestää matka heinäkuussa.

KOKOUS 8.4.2013
NUORET OMAN KYLÄN KEHITTÄJÄNÄ -HANKE
Suur-Savon 4H-piirin Nuoret oman kylän kehittäjänä -hankkeen projektipäällikkö Anni Liukkonen esitteli
hankettaan. Päätettiin, että Anni ottaa yhteyttä kylän nuoriin sekä tarvittaviin tahoihin. Tavoitteena on nuorten
kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma. Toiveita nuorten huomioimisesta oli myös 2011 valmistuneessa
kyläsuunnitelmassa.
ANTTOLAN KYLÄLATU
Anttolan kylälatu on merkitty kyläkaavaan. Kyläladun pohjatöiden talkoolaisiksi on lupautunut vähintään viisi
henkilöä. Lisäksi konetyötä saadaan talkoona pohjatöitä varten. Päätettiin käydä reitti läpi lumien sulettua
maastossa tarvittavien tahojen kanssa, minkä jälkeen tehdään jatkosuunnitelmia asian edistämiseksi.
TONTTITOHINAT
Kerimäen aluejohtokunta järjestää Savonlinnan tonttitohinat lauantaina 18.5.2013 klo 12.00 - 14.30 Kerimäen
Kirkkorannan kalastajatilalla. Tarkoituksena on, että tilaisuudessa on esillä koko kaupunkialueen tonttitarjonnan
lisäksi myös entisten maaseutukuntien alueiden tontit. Lisäksi tilaisuuteen pyydetään ainakin alueen
rakennusvalvonta, haja-asutusalueen jätevesineuvoja, seudun jäteneuvoja ja maanmittauslaitos. Esillä olisi myös
Savonlinnan kaupungin keskusta-alueen rakennus- ja kaavoitushankkeita sekä Kerimäen keskeiset
kaavahankkeet. Samalla Kerimäen aluejohtokunta pyytää Kerimäen Yrittäjät ry:tä järjestämään avoimien ovien
päivän samanaikaisesti kunnan teollisuusalueelle. Päätettiin kartoittaa, onko muita kylän järjestöjä osallistumassa
tapahtumaan yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.

TULEVAT TAPAHTUMAT
Koko perhe liikkeelle -kevättempaus järjestetään la 27.4.2013 klo 10-12. Liikunnallisen
tapahtuman erikoisuutena on mm. UKK-kävelytesti uudella kevyenliikenteenväylällä ja muita
aikuisten kuntotestejä sekä testeihin pohjautuvaa liikunta- ja terveysneuvontaa. Lisäksi koko
perheen liikuntarasteja päiväkodin ja koulun tuntumassa. Tapahtumassa mukana Etelä-Savon
Liikunta ry:n Kyläsportti-hanke. Suunnittelupalaveri ma 22.4. klo 16.45 Niskavuoren portilla.
Paikalla Karoliina Helander.
Uimarannan siivoustalkoot to 16.5. klo 17.00
Kesämatka heinäkuussa Kolmårdeniin Viking Grace-laivalla. Ajankohta myöhemmin.
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 4.6. klo 17.30 Nousulassa.

