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Kylätoimikunnat ja omakotiyhdistykset
Hei Keminmaan kylille
Ensiksikin, Keminmaan Kylät ry:n syyskokous pidetään ensi maanantaina 14.11.2011 klo 18
alkaen Lautiosaaren kylätalolla, tervetuloa kaikki!
Katsotaan mm. yhteistä hankeasiaamme, joka on tavoitteena saada "jalalle" alkuvuodesta. Olemme pyytäneet myös Jukka Viitalaa mukaan. PPK:lla mietitään painopisteen siirtämistä ensi vuonna
kyläaloista kylien ympäristön viihtyisyyshankehakuun, johon yhteinen hankkeemme sopisi hyvin.
Tähän liittyen meille tulee tarve myös sopimusten rustaamiseen eri toimenpiteiden ylläpitämiseksi
vähintään 5 vuoden ajan, samoin kuin mahdollisten kunnan ja yhdistysten välisten sopimusten
miettiminen (ylläpito / hoitosopimus). Voisimme miettiä ajankohdan, jolloin pyytäisimme kylätoimintapäivillä olleen liiketoiminta-asiamies Juha Kuisman tuomaan asiantuntemusta mahdollisiin kylien
"bisneskeisseihin".
Myös kylätalkkariasiaa voisimme pohtia esille nostettavaksi. On mm . toivottu, että veteraanien
hyväksi saataisiin lisäapua, jota Torniosta hoivakoti Saarenvireen toimesta on saatu vielä henkilön
voimin, lisää tarvittaisiin. On myös kysytty, onko vielä saatavissa MML:n perheapua. Kaikki liittyvät
samaan tarpeen ja tarjonnan mahdollisuuteen kohdata.
Kiitokset kaikille osallistumisesta valtuustoinfoon, työllemme on saatu edelleen hyvää palautetta ja
olen antanut suunnitelmaamme kunnassa käyneille vieraille sopivan paikan tullen, mm. tänään
Päivikki Palosaarelle ja Meri-Lapin matkailun Anu Kumpumäelle. Uusi painos on tilauksessa ja
siihen on tehty muutamia korjauksia ja täydennyksiä, jotka tehdään myös nettiversioihin lähiaikoina. Omia osioitanne voitte pyytää minulta lisää, mikäli tarvitsette. Esim HILMA-kyläläiset aikoivat
jakaa uusille asukkaille muun postinsa mukana! Sitten laitan Lapin liittoon Juha Kutunivalle, joka
on luvannut toimittaa kaikkiin läänin kuntiin omine terveisineen. Myös kansanedustajat saavat uuden täydennetyn painoksen, Simo Rundgrenhan on saanut jo Lautiosaaren tilaisuudessa aiemmin
nykyisen version.
Laajakaistaongelmista olen saanut palautetta Hyypiö-Jokuasta ja kunnan luoteisosasta, mitä viestitän eteenpäin. Jäsenyydestä Lappilaiset kylät ry:ssä voidaan myös keskustella maanantaina.
Käykääpä kunnan sivuilta Yrittäjlle-kohdasta suoraan kirjautumatta päästävälle Keminmaan Palvelukylän facebooksivuilla katsomassa, mitä kaikkea Keminmaassa tapahtuu, ja ilmoittakaa omista
tapahtumistanne minulle tai Minna Kurkiselle. Sivuilla on mm. erilaisista joulunavauksista ja joulumyyjäisistä joulukuusen kuvaan tehty hauska yhteenveto. Muutoinkin, kylien ja tapahtumien markkinointia ja yhteistyötä seudulla tiivistetään Meri-Lapin matkailun ja brändityön tiimoilta.
Nähdään mahdollisimman moni maanantaina. Terveisin Sirkka (040 587 2935)

________________________________________________________________________________
KEMINMAAN KUNTA

Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

www.keminmaa.fi
Hyvinvointipalvelut 040-831 7908
Tekniset palvelut 040-831 7854

fax. 016-270 400
Sivistyspalvelut 040-831 7920
Keskushallinto 040-846 3345

