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9.6.2015

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

9.6.2015 kello 19.00 - 21.15

Paikka

Karansalmen kylätalo

Läsnä

Luettelo liitteenä (kaikki kylät edustettuna)

Kokousvirkailijat

Paula Pusa, puheenjohtaja
Marika Simsiö, sihteeri

1.

Kokouksen avaus ja kuulumiset Karimosta
Puheenjohtaja Paula Pusa avasi kokouksen. Raija Koskela-Drischenko kertoi Karimon kylän
kuulumiset ja esitteli kylätalon toimintaa.

2.

Päätösvaltaisuus
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.

Kylähanke
Aimo Pellinen esitteli hankesuunnitelman luonnoksen, joka oli lähetetty etukäteen jokaiselle
kyläparlamentin jäsenelle kommentoitavaksi (liitteenä). Eero Laskujärvi totesi väliin, että Keuruun
kaupunginhallitukselta täytyy hakea tälle hankkeelle virallinen hyväksyntä koska he lähtevät tätä
projektia hallinnoimaan ja asettavat myöskin projektipäällikön tähän tehtävään. Aikataulu koettiin
liian tiukaksi, jotta ehditään saada hyväksyntä Keuruun kaupunginhallitukselta, jonka seuraava
kokous on elokuussa. Paperit on toimitettava heille 2 viikkoa ennen kokousta ja vasta sen jälkeen
rahoitushakemus saadaan toimittaa eteenpäin Vesurille ja ELY:yn. Päätettiin muuttaa projektin
aikataulua, uudeksi aikatauluksi hyväksyttiin 1.10.2015 – 28.2.2018. Projektin viralliseksi nimeksi
päätettiin ”KOTONA KYLÄSSÄ”. Pohdittiin, kuinka saadaan kyläyhdistykset sitoutettua tässä
mukana toimimiseen sekä yksityisen rahoituksen osuuteen,joka hoidetaan yhteisvastuullisesti. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos joku ei pysty maksamaan, niin toiset maksavat enemmän. Tavoitteena on
saada vähintään 6 kyläyhdistystä mukaan, jotta rahoitusvastuuta ei koeta liian suureksi per kylä.
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Päätettiin, että jokainen kyläyhdistys nimeää yhden henkilön ohjausryhmään. Paula Pusa ja Aimo
Pellinen toimittavat kyliin virallisen allekirjoitettavan sopimuksen jolla kylät nimeävät henkilön
ohjausryhmään ja hyväksyvät yksityisen rahoituksen osuuteen osallistumisen (summa n.2000€ per
kylä jos 6). Kesäkuun loppuun mennessä tulee ohjausryhmään valittujen kylien edustajien tiedot
toimittaa kyläparlamentille joko kokouspöytäkirjan ote, jossa nämä todetaan sekä tieto saako pj
allekirjoittaa virallisen sopimuksen kyläyhdistyksen puolesta tai tuo sopimus allekirjoitettuna.
Hankkeen ohjausryhmään osallisiksi lisäksi henkilöt Keuruun kaupungilta ja Vesurista. Yritämme
saada myös Pihlajaveden ja Valkealahden kyläyhdistykset mukaan hankkeeseen. Eero Laskujärvi
ehdotti, että kun rekrytoidaan projektipäällikkö niin kyläparlamentti hoitaa haastattelut. Tämä
mahdollisuus otettiin ilolla vastaan. Omalla vastuulla voi aloittaa projektipäällikön rekrytoinnin
ennen virallista rahoituspäätöstä. Paikka on laitettava avoimeen hakuun.

6.

Kylien kuulumiset
Jokainen kylä ketoi tulevista tapahtumista kylissä ja mitä toimintaa on ollut kevään aikana.
Kaupungilta on lähetetty kesäasukkaille tiedote jossa kylie toimittamat tapahtumat näkyy
esiteltyinä. Lisäksi Facebook sivuilla on tietoa tapahtumista.

7.

Muut asia
Seuraava kokous pidetään 13.8. klo 19 Häkkisen Harjulinnassa Etelä-Keuruulla.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.

___________________________

__________________________

Paula Pusa

Marika Simsiö

Puheenjohtaja

Sihteeri
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