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Kyliennk 30.05.2017 § 6
Tavoitteena on linjata kylien neuvottelukunnan toimintaa tulevalle valtuustokaudelle. Keskustellaan Kouvolan maaseudun mahdollisuuksista ja
ongelmista sekä siitä, miten kylät voivat vaikuttaa niihin myönteisesti neuvottelukunnan kautta.
Kylien neuvottelukunnassa on ollut noin 60 jäsentä. Neuvottelukunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan 6 jäsentä. Neuvottelukunnan ja työvaliokunnan kokousmatkoista on
maksettu matkakustannusten korvaus luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti, mutta ei kokouspalkkiota.
Kylien neuvottelukunnan päätös:
Kokouksessa ehdotettiin yksimielisesti toiminnan jatkamista.
Neuvottelukunnassa pidettiin tärkeänä, että jokaisella kylällä on
mahdollisuus osallistua kokouksiin. Todettiin, että kylien neuvottelukunta
on paikka, jossa nimenomaan maaseutualueet ja kylät pääsevät
vaikuttamaan. AsukasAreenat koskevat lähinnä taajamia. Lisäksi
muistutettiin, että Kouvolan kaupungin jakaman kylätoiminta-avustuksen
aktiivisuuslisän ehtona on neuvottelukunnan kokouksiin osallistuminen,
joten varaedustajia kannattaa nimetä useampia.

Mala § 48
Kylien neuvottelukunta on esittänyt toimintansa jatkamista valtuustokaudella 2017-2021.
Kouvolan kylien neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.3.2016 § 61 hyväksytyn toimintaohjeen
mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä
kaupungin toimialojen ja kylien välillä. Neuvottelukuntaan kuuluu kolme (3)
kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa sekä kylien sisäisesti valitsemat
edustajat kaupungin kylistä. Toimikausi on kaupunginvaltuuston toimikausi.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan sekä asioiden valmistelua varten
6-jäsenisen työvaliokunnan. Neuvottelukunnan sihteeri- ja asiantuntijatehtäviä hoitaa Kouvolan maaseutupalvelut.
Kylät voivat nimetä yhden edustajan järjestäytynyttä kylää (kyläyhteisöä)
kohti sekä varaedustajia.

Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa, 2-4 kertaa vuodessa.
Toimintaohje on oheismateriaalina.
Neuvottelukunnan ja työvaliokunnan jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen 21.12.2009 tekemän päätöksen mukaisesti kokousmatkoista matkakustannusten korvaus luottamushenkilöiden palkkiosäännön (korvattu
kaupunginvaltuuston 24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 17 luvulla)
mukaisesti, mutta ei kokouspalkkiota.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826,
minna.anttila(a)kouvola.fi
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus:
Maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kylien neuvottelukunnan toimintaa jatketaan valtuustokaudella 2017-2021 ja että kaupunginhallitus valitsee kylien neuvottelukuntaan kolme (3) kaupungin edustajaa ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kylien neuvottelukunnan sihteeritehtävien ja maksettavien korvausten osalta noudatetaan aikaisempaa käytäntöä.
Maaseutulautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Kh 11.09.2017 § 255
Kylien neuvottelukunnan toimintaohje on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615
7826, minna.anttila(a)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kylien neuvottelukunnan toimintaa jatketaan valtuustokaudella 2017-2021
ja kaupunginhallitus valitsee kylien neuvottelukuntaan kolme (3) kaupungin
edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kylien neuvottelukunnan sihteeritehtäviä hoitaa Kouvolan maaseutupalvelut. Neuvottelukunnan tai työvaliokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, mutta kokousmatkoista jäsenille maksetaan matkakustannusten
korvaus hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia
koskevien määräysten mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi edustajiksi Joonas
Honkimaan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Nybergin,
Miia Wittingin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Birgit Koskelan
sekä Kirsi Seppälän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maija
Lehtomäen.

____________

