Laivaniemen-Kyläjoen kyläyhdistys ry
Esityslista
Johtokunnan kokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 26.02.2014 klo 18.30
Kyläjoen koulu

Läsnäolijat: Jarmo Kari (pj), Marko Salminen (siht), Matti Salminen, Erkki Lappalainen
Ulla Lappalainen, Marja-Riitta Rytisalo, Minna Salminen, Jarkko Salminen
Tea Taskila (vanhempainyhdistys)

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat
Päätös:Puheenjohtaja avasi kokouksen läsnä 10 henk.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kokouskutsu lähetetty 19.02.2014)
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Hyväksyttiin

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:Hyväksyttiin

4. Kyläyhdistyksen esite
Esitys: Käydään vedos läpi ja päätetään mahdollisista korjauksista, sovitaan esitteen
jaosta kyläläisille
Päätös:Tehdään kylästä ja yhdityksen toiminnasta esite ja jaetaan postilaatikoihin

5. Rajalta-rajalle hiihto
Esitys: Käydään läpi juottopaikan järjestelyt, henkilöt, ajat, vastuuhenkilö/t
Päätös:Matti hoitelee talkoomiehet:
Matti Pietilä, Kauko Kittilä, Olavi Pernu, Tapio Salminen, Erkki Lappalainen
Toivo Höynälä, Jarmo Kari, Ulla Lappalainen

Laivaniemen-Kyläjoen kyläyhdistys ry

6. Matkapuhelinverkkojen kuuluvuusongelmia Tornion kylien alueilla
Viimeisimmässä Tornion kylien neuvoston kokouksessa 11.2. käsiteltiin
matkapuhelinverkkojen kuuluvuusongelmia Tornion kylien alueilla. Kylien neuvosto oli
päättänyt tuossa kokouksessa, että jokainen kylä kokoaa listan ja kartan kylänsä
matkapuhelinverkkojen katvealueista. Yhteyshenkilönä toimii kyläyhdistyksen
puheenjohtaja tai sihteeri. Tornion kylien neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri kokoavat
näistä listoista yhteenvedon operaattoreille toimitettavaksi.

Jos sinulla on ongelmia matkapuhelinten kuuluvuudessa asuinalueellasi, ota yhteys
kyläyhdistykseesi, joko puheenjohtajaan tai vastaavaan yhteyshenkilöön 5.3.mennessä
Esitys: Tehdään kartoitus siinä laajuudessa kuin se tällä aikataululla ja resursseilla on
mahdollista
Päätös:Laitetaan asiasta ilmoitus facebookiin ja kotisivulle

7. Valokuituverkko kysely, paljonko kukin olisi valmis maksamaan valokuituverkosta
Esitys: Liitetään kysely kyläesitteen mukaan ja sovitaan palautuspäivä
Päätös:Rahoituksen haku mahdollisuus 2015
kysely onko halukkaita
Kaakamosta apuja hakemukseen
8. Seuraavan kyläillan järjestäminen
Esitys:
Päätös:Erkki,Jarmo ja Marko 5.3 klo 18.30-20.00
9.
10. 9 Yhteistyö vanhempain yhdistyksen kanssa

Kirpputori/hiihtokilpailut
säävaraus hiihtokilpailulle
Leppikari tapahtumassa Vy järjestää pulkkamäki laskua, kustannukset tapahtumasta
/- puoleksi +/10.Muut esille tulevat asiat ja saapuneet kirjeet
Esitys:
Päätös:Kekusteltiin Helenan sähköpostista Riikallle Vallonputaan kunnostuksesta
(ei voida ottaa kantaa yhdistyksenä)
11. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Esitys:
Päätös:VKO 12 19.3 klo 18.30
kokous päättyi klo 20.20

