
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 3/2022 

Kyläneuvosto 

 

 

 

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika:  Torstai 3.11.2022 klo 17.45–18.05 

 

Paikka:  Mäkikylän monitoimitalo eli Ruotasen kylätalo 

  Tornitie 1, 86900 Pyhäkumpu 

  
 

Osallistujat: Raija Kinnunen Hiidenkylän kyläyhdistys ry 

Pirjo Kulju  Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 

Kauko Siljander Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 

Paula Karinkanta Komun kyläyhdistys ry  

 Erkki Ryynänen Lamminahon kyläyhdistys ry  

 Merja Nousiainen Liittoperän kylätoimikunta  

 Tiina Kumpulainen  Lohvan kyläyhdistys ry  

 Arto Riihijärvi  Pyhäjärven Kolmikanta ry 

 Martti Jauhiainen Rannan Vire ry 

 Risto Mäkeläinen Ruotasen kyläyhdistys ry 

 Markku Lehtimäki Ruotasen kyläyhdistys ry  

 Kalevi Lehtomäki  Vuohto-Niinimäki kyläyhdistys ry 

Teija Mykkänen Pyhäjärven kaupunki/khall. edustaja 

Sari Nissilä  Pyhäjärven kaupunki / talous- ja hallintojohtaja 

Satu Oikarinen Pyhäjärven kaupunki / yhteisöasiamies/sihteeri 

  

Poissa: Riitta Kärkkäinen  Hietakylän kyläyhdistys ry 

 Olavi Marin  Kuusenmäen kylätoimikunta 

Pentti Leskinen Suezin kylät 

 

 

 

ASIAT: Ennen kokouksen alkua Ruotasen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto Mäkeläinen toivotti 

kokousväen tervetulleeksi Mäkikylän monitoimitalolle sekä kertoi Ruotasen kylän 

ajankohtaiset kuulumiset. Kokouksen lopuksi oli vielä mahdollisuus tutustua Mäkikylän 

monitoimitalon tiloihin ja toimintaan. 

 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.45 ja totesi läsnäolijat. 

 

  

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Mäkeläinen ja Pirjo Kulju. 

 

3. Kylien kehittämisavustusten määrärahaesitys vuoden 2023 talousarvioon ja 

talousarviotavoitteiden tarkastelu 



Esitys: Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä kertoi Pyhäjärven kaupungin talousarvioon 

varatun kylien avustuksiin ja muihin toimintakuluihin vuonna 2022 15 600 euroa, josta 

kehittämisavustusten määräraha oli 10 000 euroa. Sari Nissilä esitti määrärahan 

säilyttämistä ennallaan. Keskusteltiin yhteisesti määrärahasta. 

Päätös: Kyläneuvosto hyväksyi määrärahaa koskevan päätösesityksen. 

 

4. Muut asiat 

 

Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hanke 

Pyhäjärvi on mukana alueellisessa Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeessa, jonka 

tarkoituksena on muun muassa kylillä sijaitsevien kulttuurikohteiden ja -reittien 

kartoittaminen. Kyliä kutsutaan mukaan hankkeeseen ja hankkeesta on saatavilla lisätietoa 

torstaina 24.11.2022 klo 18 järjestettävässä Järjestötapaamisessa kaupungintalon 

valtuustosalissa. 

 

Suomen kylät ry / Avoimet Joulukylät  

Suomen kylät järjestää Avoimet joulukylät -tapahtuman, johon kylät voivat ilmoittaa omia 

joulunajan tapahtumiaan. Tapahtumainfo löytyy Suomen kylien nettisivulta osoitteesta 

suomenkylät.fi/joulukylät. Mikäli kylillä on joulun aikaan tulossa tapahtumia, sivustolta 

löytyy esimerkiksi materiaalia tapahtumien tueksi. 

 

Pyhäjärven kaupungin joulunavaus / joulukulkue 

Pyhäjärven joulunavaustapahtumassa perjantaina 25.11,2022 järjestetään viimevuotiseen 

tapaan joulukulkue, johon toivotaan osallistujia yhdistyksistä ja muista tahoista. Tämä 

annettiin tiedoksi myös kyläyhdistysten väelle. 

 

Ilmalämpöpumppuja ja muita energiaratkaisuja koskeva selvitys 

Risto Mäkeläinen nosti esille tarpeen selvittää, missä määrin kylillä on tarvetta kylätalojen 

ilmalämpöpumppujen hankintaan. Mikäli useammalla kylällä on tarvetta hankinnoille, 

asiaa varten voitaisiin muodostaa yhteinen hanke. Keskusteluissa todettiin asian olleen 

aiemminkin esillä ja asiaa koskevaa selvitystä on tehty vs. yhteisöasiamiehen johdolla jo 

aiemminkin. Päätettiin, että yhteisöasiamies selvittää aiemman selvityksen tilanteen ja 

tarvittaessa kartoittaa uudelleen tämänhetkisen tilanteen. Asiaan palataan seuraavassa 

kokouksessa. 

 

 

5. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka 

Kyläneuvoston seuraava kokous helmi-maaliskuussa 2023 järjestetään Hiidenkylällä. 

Kokouksen tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. 

 

 



 Pyhäjärvellä 3.11.2022 

 

 

 

 

RAIJA KINNUNEN  SATU OIKARINEN 

puheenjohtaja   sihteeri  

 

 

 

 

Risto Mäkeläinen  Pirjo Kulju 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


