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Kylätoimikunta 

  

Vuosi 2020 on kyläyhdistyksen 41. 

toimintavuosi. 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous 

pidetään kerran vuodessa huhtikuun 

loppuun mennessä. Vuosikokouksessa 

valitaan toimikunta, joka mm edustaa ja 

johtaa yhdistystä, suunnittelee 

kylätoimintaa, toimeenpanee päätökset, 

hoitaa yhdistyksen asioita kaupungin ja 

muiden viranomaisten sekä yhteisöjen 

kanssa. Toimikunnan jäsenten toimikausi 

on vuosikokousten välinen aika. 

 

Yhdistyksen säännöt mahdollistivat 

kokouksen pitämisen sähköisesti ja 29.4 

etäkokouksena pidetyn vuosikokouksen 

myötä kyläyhdistys otti harppauksen 

digiaikaan. Kokous valitsi 

kylätoimikunnan toimikaudeksi 2020 - 21 

 

Puheenjohtajana jatkaa Sinikka 

Laatikainen.  Varsinaisiksi jäseniksi 

valittiin Voitto Heikkinen, Esko 

Kauppinen, Arja Kettunen 

(taloudenhoitaja), Ulla Lintula 

(varapuheenjohtaja), Kristian Niininen, 

Heli Niskanen, Elina Rönkkö, Susanna 

Salminen, Pirjo Tolonen ja Mirja Väisänen 

(sihteeri). Varajäseniksi valittiin Titta 

Eskelinen (uusi), Maire Heikkinen, Harri 

Laatikainen, Pekka Leikkainen, Juha 

Romppainen, Raija Romppainen, Pentti 

Sirviö ja Arto Tolonen. 

Toiminnantarkastajana jatkaa Päivi 

Elfving, varalla Marjut Kinnunen. 

Toimitupa Murtsikan taloisäntänä jatkaa 

Harri Laatikainen, varalla Esko 

Kauppinen. Talotoimikunta: Voitto, 

Heikkinen, Pekka Leikkainen, Kristian 

Niininen, Juha Romppainen, Elina 

Rönkkö ja Pentti Sirviö.  

 

Vuosikokous päätti, että seuraava 

vuosikokouskutsu ilmoitetaan 

yhdistyksen verkkosivuilla ja 

sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat 

tällaisen ilmoittaneet.  

Kylätoiminta  

 

Yhdistys noudattaa annettuja ohjeita ja 

rajoituksia. Maaliskuussa Kainuuseen 

tullut koronavirusepidemia on vaikuttanut 

tulevaan toimintakauteen. Kevään ja 

alkukesän tapahtumat ja suunnitellut 

tilaisuudet on peruttu. Kukaan ei voi 

ennustaa tulevaa, mutta näyttää 

toistaiseksi, että epidemia on ohi. 

Lakimuutokset ovat voimassa lokakuun 

loppuun saakka. Poikkeustilanne on 

voimassa kesäkuun loppuun saakka. 

Rajoitustoimia puretaan asteittain 1.6 

alkaen. Mikäli tapahtumia järjestetään, 

tulee kaikkien osallistujien pystyä 

noudattamaan turvavälejä  sekä 

hygieniaohjeita. Tapahtumiin ei tulla 

sairausoireisena. 

 

 

Toimitupa Murtsikka 

 

Oulujärvi LEADERin hanketuella saatiin 

vuonna 2019  kylätalon piha-aluetta 

siistittyä. Pihalla on nyt katettu 

tulentekopaikka, joka on vielä 

keskeneräinen. Loisteen apurahalla 

hankitaan pihakeinut lapsille kesällä. 

 

Kylätalon varustetasoa parannettiin 

Oulujärvi LEADERin hanketuella ja 

kylätalolle hankittiin 50 hengen kahvi- ja 

ruoka-astiasto. Kylätalo on vuokrattavissa 

tilaisuuksia ja juhlia varten.  

 

 

 

 

Kyläyhdistyksen toiminnasta 

tiedotetaan Koti-Kajaanin seurat toimivat 

ja menot -palstoilla, postitse alueen 

talouksiin jaettavalla kylätiedotteella, 

Facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla: 

https://etelakajaaninkylat.wordpress.com 

 

 

Yhdistyksen p 044 573 5770 iltaisin ja 

sposti:etelakajaaninkylatry@gmail.com. 


