Riihilahden kyläyhdistys ry
Toimintakertomus 1.1-31.12.2016
1. Yhdistystiedot
Riihilahden kyläyhdistyksen perustamiskokous oli 30.8.2008, rekisteröity samana vuonna 23.12.
Kyläyhdistyksemme jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Riihilahden ja Iitsalon vakituiset ja vapaaajan asukkaat sekä kaikki muutkin ketkä ovat kiinnostuneita toiminnastamme. Vuonna 2016 oli
maksaneita jäseniä 71.
Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää kylän asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä
sekä tuoda esille kyläläisten näkökantoja alueemme kehittämiseksi kaupungin päättäjille, tehdä
yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintatahojen kanssa ja erityisesti järjestää toimintaa ja tapahtumia
omalla alueellamme.
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Yhdistyksen vuosikokouksessa 9.4.2016
käsiteltiin sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus 2015 sekä tilintarkastajan lausunto.
Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille, vahvistettiin toimikauden 1.1-31.12.2016 toimintasuunnitelma, tulo -ja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet. Valittiin johtokunnanjäsenet erovuoroisten tilalle.
Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Puheenjohtajan kuten muidenkin
johtokunnanjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yleiskokouksessa valittiin toiminnantarkastaja ja
hänelle varajäsen. Vuosikokouksessa päätettiin myös johtokunnan jäsenten, toimihenkilöiden ja
toiminnantarkastajien palkkioista.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi yleiskokouksessa käsiteltiin kylätupaprojektin tilanne.
Riihilahden kyläyhdistyksen nimenkirjoittajina ovat toimikaudella 2016 olleet Anneli KautaSoljava ja Kaarina Kumpulainen.
Kyläyhdistyksemme edustajana Konginkankaan kyläyhdistyksessä vuonna 2016 on toiminut Erkki
Soljava ja Anneli Kauta-Soljava on ollut siellä Viisarin hallituksen edustajana.
2. Johtokunnat ja toimikunnat
Kyläyhdistyksen johtokunta valmistelee asiat vuosikokoukselle, huolehtii päätösten toimeenpanosta
sekä suunnittelee ja koordinoi toimintojen ja tapahtumien järjestämisiä. Vuosikokouksessa valittu
johtokunta on seuraava: pj. Anneli Kauta-Soljava, vpj. Erkki Soljava muut jäsenet Simo Salmelin,
Alpo Minkkinen, Carita Salo, Kaarina Kumpulainen, Katja Tommila, uusina Sari Honkonen, Toini
ja Toivo Hietanen. Varajäsenet: Erkki Kumpulainen, Kari Simoinen ja Markku Isoviita.
11.4 järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin kokouksen ulkopuolelta Aki Rasinen.
Johtokunta on vuoden 2016 aikana kokoontunut kolme kertaa.
Kylätuvan kunnostus- ja rakennushanketta on menneinä vuosina suunnitellut ja koordinoinut
rakennustoimikunta. Johtokunta päätti järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2016 ettei enää tarvita
rakennustoimikuntaa.
Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia on suunnitellut ja koordinoinut vuoden 2016 aikana
huvitoimikunta johon ovat kuuluneet: Anneli Kauta-Soljava (kokoonkutsuja), Erkki Soljava,
Kaarina ja Erkki Kumpulainen, Carita Salo, Aki Rasinen, Kari Simoinen ja Toini ja Toivo Hietanen.
Huvitoimikunta on kokoontunut vuoden 2016 aikana kerran 16.4.2016 ja puhelin neuvottelu
5.3.2016 ja ks. asioita on käsitelty johtokunnankokouksen yhteydessä 10.12.2016.

3. Yhdistyksen toiminta
Laskiaisena 9.2 olimme Kongin Kulumalla soppatykin ja hernekeiton kera, yhdessä Konginkankaan
Eläkeliiton kanssa, mukana oli yhteisvastuukeräyksen lipas myös.
Naisten aamiainen kylätuvallamme keräsi tuvan täyteen naisia 19.3. Aamiaisen sponsoroi Sale
Konginkangas. Idean äiti on Pirjo Kunnari.
Matilan Ankkurin avajaisissa olimme lapsia leikittämässä 30.4.
Kongin Amerikan päivään osallistuttiin talkoohengessä 14.5.
Puutalkoot ja kesäkauden avajaiset kylätuvallamme oli 28.5.
Konginkankaan kirkko 150 vuotta juhlien järjestelyissä ja itse juhlissa olimme mukana soppatykin
kera, keitettiin seurakunnan lihakeittoa, mitä sitten kenttäkeittiössä tarjoiltiin 12.6, juhlakansalle.
Perinteinen juhannuksen lauluilta oli 24.6. Musiikista vastasivat musiikkikapteeni Hannu Simoisen
johdolla pelimannit Leena ja Jouni Sjöblom ja ilmavoimien musiikkikapteeni Lasse Huntus. Väkeä
oli taas tupa täynnä.
Konginkankaan kesäpäivillä 1-3.7 osallistuimme yhteisiin talkoisiin ja lauantaina olimme lettuja
paistamassa ja kahvia sekä arpoja myymässä. Hieno päivä. Sääkin suosi ja väkeä oli paljon
liikkeellä. Sunnuntaina Lasse Heikkilän suomalainen messu keräsi kirkkoon paljon kuulijoita.
29.6 oli hemmotteluilta kylätuvallamme. Swipe-esittelijä Eine Turpeinen esitteli tuotteitaan ja Irina
Kraft hieroi kipeytyneitä hartioita.
8-10.8 vieraili entisiä riihilahtelaisia kylätuvalla ja yöpyivät siellä.
12.8 olimme Eloriehassa Äänekoskella, makkaraa ja lettuja myymässä. Tapahtuma oli menestys.
18.8 oli oman porukan karaokeilta.
17.8 Swipe- esittely-ilta, Eine Turpeisen esittelemänä.
23-24.8 rakennustalkoot kylätuvalla. Tehtiin soppatykille varasto.
28.8 Jumalanpalvelus kylätuvallamme, Katri Vuojus pappina ja Vivi-Ann Janhonen kanttorina.
Kylätupatalkoita jatkettiin 29.8-2.9.
19.9 Kaivon lämpöeristeiden tekotalkoot kylätuvalla.
22-23.9 Kylätupatalkoita, varaston mm. ikkunoiden laittamista varastoon ja ritilöiden tekoa
24.9 nimiäiset kylätuvalla.
Konginkankaan kyläyhdistyksen kokous kylätuvalla 27.9.
Kylätupatalkoita 10 ja 12.10.
Äänekosken kaupunginhallituksesta väkeä ja kaupunginjohtaja Matti Tuononen sekä hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä vierailivat kylätuvalla 14.11. Oli oikein mukava asia meille, kun tulivat
tutustumaan kyläämme.
Konginkankaan kappeliseurakunnan nimikkolähettiläs Mikko Pyhtilä vieraili kylätuvallamme
18.11.
Konginkankaan joulukadun avajaisissa 2.12 olimme talkoissa mukana paistaen makkaraa.
Kylätuvalla on pidetty tiehoitokuntien kokouksia ja yhdistyksemme omat kokoukset.
Avustuksia ja lahjoituksia olemme saaneet Äänekosken kaupungilta, sekä yksityisiltä.
Varainhankintaa olemme tehneet soppatykkiä vuokraamalla, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ,
jäsentuloilla ja kylätupaa vuokraamalla.
Tervetuloa toimintaamme mukaan sekä järjestämään tapahtumia kylätuvallamme.
4. Osallistuminen eri yhteistyötahojen toimintaan
Riihilahden kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa, kts. luku 3. Meiltä on
edustus Konginkankaan kyläyhdistyksen, samoin kuin Viisarin hallituksessa. Olemme myös
mukana vuonna 2016 perustetussa kyläparlamentissä. Toimimme myös yhteistyössä
Konginkankaan kappeliseurakunnan kanssa.

5. Tiedottaminen
Yhdistyksen asioista tiedottaminen on toteutunut Riihilahden ilmoitustauluilla, sähköpostitse,
kirjeitse ja paikallisessa lehdessä sekä Konginkangas.fi sivuilla / Riihilahti.
6. Talous
Yhdistyksen talous toimikauden 1.1-31.12.2016 aikana on selvitetty tilinpäätöksessä ja
toiminnantarkastajan lausunnossa.
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