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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika    3.2.2006 klo 18.15-20.30 

 

Paikka    Kiesilän Kievari, Suomenniemi 

 

Läsnä Sanna Simola, Anne Kokkonen, Simo Kauria, Ossi 

Kontunen, Hilkka Kiesilä ja Risto Kiesilä 

 

 

  

1) Sanna Simola avasi kokouksen. 

 

2) Hyväksyttiin kyläsuunnitelmaluonnos kyläsuunnitelman pohjaksi ja 

valittiin kylän motoksi lause Uskomme tulevaisuuteen. 

 

3) Päätettiin ottaa yhtenäisten postilaatikkokatosten rakentaminen esille 

vuosikokouksen yhteydessä. 

 

4) Kyläyhdistys järjestää Kiesilän jakokunnan kanssa 

kuoreennuottaustapahtuman Kiesilänkoskella perjantaina 21. huhtikuuta 

alkaen kello 20. Nuotanveto suoritetaan yön pimetessä ja mahdollinen 

saalis jaetaan halukkaille. Vapaaehtoisen maksun voi osoittaa 

kyläyhdistyksen toiminnan tukemiseen.  

 

5) Kiesilänkosken uimarannan ensimmäiset kunnostustalkoot järjestetään 

torstaina 20. huhtikuuta kello 18-21. Virpi Pakarinen tulee paikalle 

ohjaamaan toimintaa. Ennen talkoita neuvotellaan tielaitoksen edustajan 

kanssa levähdysalueen siistimisen periaatteista. 

 

6) Kyläyhdistyksen talvitapahtuma pidetään Herranmäellä lauantaina 25. 

helmikuuta kello 12-14. Vuosikokous pidetään samassa paikassa kello 14 

tai huonolla säällä Kiesilän Kievarilla. Pulkkamäkeä valmistellaan 

talkoilla lauantaina 18. helmikuuta kello 13. 

 

7) Kylän myytävät tontit ja kiinteistöt kootaan pieneksi esitteeksi, jossa 

kohteita esitellään valokuvin. Esite kootaan talvitapahtumaan mennessä ja 

taloudellista tukea pyydetään Suomenniemen kunnalta ja Suomenniemen 

Säästöpankilta. 

 

8) Todettiin hiihtoladun valmistuminen ja päätettiin laittaa ladunvarteen 

kyltti ”hiihto omalla vastuulla”. 

 

9) Kyläyhdistyksen hallitus hyväksyi toimintasuunnitelmaluonnoksen 

vuodelle 2006 ja esittää sitä vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 



 

10)  Kyläyhdistyksen hallitus hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2006 ja 

esittää sitä vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 

 

11)  Kevyen liikenteen väylää koskevien neuvottelujen todettiin etenevän. 

Suur Savon Sähkö Oy:n edustaja on antanut suullisesti luvan 

rakennustöiden aloittamiseen, mutta tulee vielä kylälle tarkistamaan 

tilanteen ennen kirjallisen luvan antamista. 

 

12)  Kyläyhdistyksen hallitus päätti jättää osallistumatta Suomenniemi 

Eläköön –hankkeen jatkohankkeeseen. 

 

13)  Todettiin entiseltä kylätoimikunnalta siirtyneen omaisuutta 

kyläyhdistyksen haltuun. Yhdistys omistaa nyt muun muassa 

kahvinkeittimen ja matonkutomiseen liittyviä tarvekaluja. 

 

14)  Suomenniemen kesäasukasillassa Myllysillassa kylää saa edustaa kuka 

tahansa vapaaehtoinen. Kyläyhdistys ei nimeä omaa edustajaansa. 

 

15)  Kyläyhdistyksen hallitus päätti lähteä mukaan nettipisteen rakentamiseen 

Kiesilän Kievarille. Yritys hankkii käytetyn pöydän ja muut apuvälineet, 

kyläyhdistys maksaa 30 euron suuruiset kuukausimaksut. Rahoitus 

katetaan vuokraamalla konetta käyttäjille. Jos nettipisteen tuotto ei kata 

kustannuksia kohtuullisen ajan sisällä, siitä luovutaan. 

 

16) Kyläyhdistys tekee aloitteen lähtevälle postille tarkoitetun laatikon 

saamisesta Kiesilän Kievarille. 

 

17) Sanna Simola päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sanna Simola   Anne Kokkonen 

 


