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Ennen kokousta Ville Simola kertoi laantuvan Jäätelöntoiminnasta. Ajatuksen jäätelön
valmistamiseen Simola oli saanut v. 2009 tutustuttuaan tilaan joka oli toiminnan tuonut
Hollannista Suomeen. Isontuvan Jäätelössä toiminta aloitettiin v. 2010. Nykyään tilan tuotteita
myydään suoraan tilan jäätelöbaarista sekä n. 50 myyntipisteen kautta.
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Edellisen kokouksen muistio luettiin. Muistioon ei ollut huomautettavaa.

Eija Eloranta kertoi Varsinais-Suomen vuoden kylän valinnasta ja
valintaperusteista. Tämän vuoden valinta osui Livonsaaren kylään Naantalissa.
Valintaperusteena oli erityisesti kylällä oleva vahva yritteliäisyys.
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3. Kyläesitteet
Eija Eloranta oli laatinut kyliltä saamansa materiaalin pohjalta luonnoksen
kyläesitteen teksteistä. Käytiin yhdessä läpi kylä kylältä tekstit ja mietittiin erityisesti
osuvia Ja kuvaavia otsikoita kylille sekä lisäksi kylälle ominaisia asioita.
Kunnan osalta esitteeseen laatii Johdantotekstin kehitysjohtaja Sami Suikkanen.
Eija laatii käytyjen muutosten pohjalta esiteluonnoksen Ja lähettää sen
tarkistettavaksi kylien neuvottelukunnan jäsenille.
Kylien on syytä toimittaa pikaisesti yhteystiedot Joita haluavat esitteeseen ( jos niitä

ei vielä esitteeseen ollut esitetty ).
Esitteen kannesta on tarkoitus tehdä muutama luonnos, joista sitten valitaan
mieleisin. Esitteen työnimeksi valittiin Kylien Pöytyä.
Esitteestä tullaan tekemään ladattava versio internettiin kunnan sivuille Ja se olisi
sieltä linkitettävänä kylien sivuille.

4. Kyläkyltit
Kehitysjohtaja kertoi keskustelleensa lupa-asioista tiemestari Kalle Peltosen

kanssa. Tiemestari ei ollut suhtautunut myönteisesti lupien myöntämiselle,joten
ainakin kunnan kautta lupa-asian käsittely on hankalaa.
Sovittiin että kylät voivat itse halutessaan selvitellä lupa-asiaa, mutta yhteishanketta
asiasta ei saada.
5. Muut mahdolliset asiat

Sihteeri kertoi terveiset kylien kehittämisavustusten tilanteesta. Vielä usealta
hakijalta puuttuu pyydetty selvitys avustuksen käytöstä.
Keskusteltiin neuvottelukunnan asemasta jatkossa. Todettiin että nykyinen
toimintamuoto on hyvä, mutta olisi hyvä saada keskusteluihin mukaan muitakin
paikallisia toimijoita. Jatkossa voisi myöskin kokouksiin kutsua alustuksen pitäjiä
neuvottelukunnan erikseen sopimista aiheista, esim. aluearkkitehti voisi kertoa
kyläkaavasta.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 20. 3. 2013 klo 18 Keihäskosken
Paimenenmäen kylätalossa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20. 40.

Muistion vakuudeksi,

Samuli Suvila
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