
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA  

Kyläneuvosto 

 

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS 

 

Aika:  To 5.5.2022 klo 17.04–18.25 

 

Paikka:  Lohvan kylätalo, Hautalantie 12, 86800 Pyhäsalmi  

 

Osallistujat: Marja Leena Våg Hiidenkylän kyläyhdistys ry 

Pirjo Kulju  Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 

Johanna Komu, puh.joht. Komun kyläyhdistys ry  

 Olavi Marin  Kuusenmäen kylätoimikunta 

 Kauko Niemelä Lamminahon kyläyhdistys ry  

 Merja Nousiainen  Liittoperän kylätoimikunta  

 Tiina Kumpulainen  Lohvan kyläyhdistys ry  

 Arto Riihijärvi  Pyhäjärven Kolmikanta ry 

Sirpa Pesonen-Vuorisalo Ruotasen kyläyhdistys ry  

 Kalevi Lehtomäki  Vuohto-Niinimäki kyläyhdistys ry 

Katriina Tikanmäki Pyhäjärven kaupunki/khall. edustaja 

Jenni Kumpumäki Pyhäjärven kaupunki/yhteisöasiamies/sihteeri 

 Sari Nissilä  Pyhäjärven kaupunki/talous- ja hallintojohtaja 

Poissa:  Riitta Kärkkäinen  Hietakylän kyläyhdistys ry 

Martti Jauhiainen Rannan Vire ry 

Pentti Leskinen Suezin kylät  

   

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04 ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Nousiainen ja Pirjo Kulju. 

3. Kyläneuvoston varapuheenjohtajan valinta 

Kyläneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Kinnunen. 

4. Kylien kehittämisavustukset 2022 

Kylien kehittämis- ja toiminta-avustukset olivat haettavissa 1.4.-29.4.2022 klo 15 välisen ajan akkuna.fi-

palvelussa. Paperisia lomakkeita oli saatavilla kaupungintalon neuvonnasta. Määräaikaan mennessä tuli 

kuusi (6) kylien kehittämisavustushakemusta sekä kymmenen (10) toiminta-avustushakemusta. 

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha kylien kehittämisavustuksiin. 

Kehittämisavustuksena myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joista enintään 50 % 

voi olla oman työn osuutta. 

Keskustelimme kylien avustuksista. Kylillä on mahdollisuus hakea vuosittain huhtikuussa kylien toiminta-

avustusta (150 e/vuosi) ja kylien kehittämisavustusta. Kyläneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, 

vaan se maksetaan kyläyhdistyksille/kylätoimikunnille kerran vuodessa, jos kylän edustaja(t) on osallistunut 

vähintään kolmeen neljästä kyläneuvoston kokouksesta. Kyläneuvoston kokouspalkkio on 150e/vuosi/kylä. 

 



Kylien kehittämisavustushakemukset käytiin läpi ja kyläneuvosto esittää kaupunginhallitukselle 

seuraavaa: 

Jokikylä-Ruhkala kyläyhdistys ry 893 euroa 

Komun kyläyhdistys ry  822 euroa 

Hiidenkylän kyläyhdistys ry  2881 euroa 

Rannan Vire ry  2590 euroa 

Ruotasen kyläyhdistys  1742 euroa 

Vuohto-Niinimäen kyläyhdistys ry 1072 euroa 

Yhteensä   10 000 euroa 

 

5. Avoimet kylät 2022 tapahtumat 

Avoimet kylät -päivä järjestetään lauantaina 11.6.2022 valtakunnallisesti jo 8. kertaa. Avoimet kylät -

päivänä kylät avaavat ovensa ja järjestävät vierailijoilleen omannäköistä ohjelmaa.  

Keskustelimme Avoimet kylät -päivästä ja kylien osallistumisesta päivään. Muutamilla kylillä oli 

suunnitteilla ohjelmaa Avoimet kylät-päivään. Sovittiin, että kylät ilmoittavat yhteisöasiamiehelle 

osallistumisesta toukokuun aikana yhteistä tiedottamista ja suunnittelua varten. Kaupungin tiedotelehteä 

varten tiedot tulee olla toukokuun puoleen väliin mennessä Jennillä. 

Samalla keskusteltiin kylien esittelyistä Pyhäjärven kaupungin sosiaalisissa medioissa. Esittelyt voidaan 

yhdistää Avoimet kylät -päivän tiedottamiseen.  

Lohva, Liittoperä ja Lamminaho ovat suunnitelleet osallistuvansa Avoimet kylät -päivään. 

6. Vuoden kylän valinta 

Vuoden kylä on valittu kaupungin toimesta vuodesta 1987 alkaen. Valinnalla kaupunginhallitus haluaa 

osoittaa arvostuksensa ja huomionosoituksensa haja-alueiden asukkaiden ponnistuksille kylien 

elinkelpoisuuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi. Vuoden 2021 kyläksi valittiin Kuusenmäen kylätoimikunta. 

Aikaisemmin Vuoden kylä julkistettiin Kihujen Ollintuokiossa. Viime vuonna Ollintuokio siirtyi omaksi 

tapahtumaksi, Ollinpäivän juhlaksi. Ollinpäivän juhla järjestetään 31.7.2022.  

Aikaisempina vuosina kaupunginhallitus on suorittanut valinnan kyläneuvoston nimeämän raadin 

ehdotuksen pohjalta. Kyläneuvosto päätti nimetä edellisten vuosien tapaan raadin, joka tekee esityksen 

kyläneuvoston puolesta Vuoden kylästä kaupunginhallitukselle. Raatiin kutsutaan kaupunginjohtaja, 

kyläneuvoston kaupungin hallituksen edustaja, kyläneuvoston sihteeri sekä Vuoden kylä 2021, Kuusenmäen 

kylätoimikunnan nimeämä edustaja. Raati kokoontuu toukokuun/kesäkuun aikana. Ehdotus jätetään 

kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 13.6. pidettävään kokoukseen. 

7. Muut esille tulevat asiat 

Roskareippailu-haaste. Pyhäjärven kaupunki ja Johannan liikunta ja lihashuolto yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa järjestää Roskareippailu-tapahtuman ma 16.5 klo 17–20. Roskareippailuun lähdetään 

Johannan Liikunta ja Lihashuolto liikkeen edestä. Reippailu päätetään kaupungintalolle. Osallistujille 

tarjotaan paikallisten kauppiaiden tarjoamaa makkaraa ja mehua.  Kylät on haastettu mukaan 



roskareippailuun samana päivänä tai saman viikon aikana. Roskat voi toimittaa kaupungintalon parkkialueen 

roskalavalle. Osallistujat taajamassa ja kylillä ovat mukana 50 euron lahjakortin arvonnassa. Lamminaho, 

Jokikylä, Kolmikanta ja Hiidenkylä ovat suunnitelleet roskareippailuun osallistumista.  

Tiedoksi tapahtumia. Kesän iltatorit käynnistyvät ke 8.6 kesänavauksella. Iltatoreja vietetään 

makasiinitorilla keskiviikkoisin klo 18–20 elokuun 10. päivään saakka. Kihuja vietetään viikolla 27. 

Kihupäivät 8.7.-10.7.2022. 

Kesäpyhäkkään valinta. Kylät ovat saaneet kihutoimikunnalta pyynnön esittää Kesäpyhäkästä 2022 

perusteluineen pe 10.6.2022 mennessä. Pyyntö on välitetty kylille sähköpostitse 28.4 yhteisöasiamiehen 

toimesta ja pyyntöä jaettiin paperisena kyläneuvoston kokouksessa. 

Kihuohjelma ja toripaikat. Toripaikkavaraukset ja ohjelmaehdotukset tulee ilmoittaa keskiviikkon 

22.6.2022 mennessä puh. 044 4457 606 tai kihut@pyhajarvi.fi. Myöhemmin tulevia toripaikkavarauksia ei 

voida ottaa huomioon.  

Kylien kuulumiset. Yhteisöasiamies selvittää Suezin ja Hietakylän kuulumisia, koska näiden kylien 

edustajat eivät ole osallistuneet pitkään aikaan kyläneuvoston kokouksiin.  

Akkuna-palaute. Www.akkuna.fi-sivusto on otettu käyttöön tänä keväänä. Palvelua kehitetään edelleen 

käyttäjäystävällisemmäksi. Hakijat olivat kokeneet, että liitteiden liittäminen on haastavaa. Etenkin, jos ei 

ole skannausmahdollisuutta kotona. Hakemuksissa vaaditaan paljon liitteitä. Uudelleen kirjautuessa hakemus 

ei ole löytynyt: mistä luonnoshakemus löytyy, kun kirjautuu uudelleen palveluun jatkaakseen hakemuksen 

täyttämistä.  

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka 

Seuraava kyläneuvoston kokous pidetään syksyllä, tarvittaessa aikaisemmin. Kokouspaikkana Mäkikylän 

Monitoimitalo eli Ruotasen kylätalo.  

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 

 

 

Pyhäjärvi 5.5.2022 

 

 

JOHANNA KOMU  JENNI KUMPUMÄKI 

puheenjohtaja   sihteeri  

 

 

 

MERJA NOUSIAINEN  PIRJO KULJU 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


