
Riihilahden kyläyhdistys ry 

Toimintasuunnitelma 1.1 – 31.12.2017 

 

1. Yhdistystiedot 

 

Riihilahden kyläyhdistyksen perustamiskokous oli 30.8.2008, rekisteröity samana vuonna 

joulukuun 23 päivä. Kyläyhdistyksemme jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Riihilahden ja Iitsalon 

vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kaikki muutkin ketkä ovat kiinnostuneita toiminnastamme.  

Maksaneita jäseniä oli vuoden 2016 aikana 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 toimitahojen kanssa ja erityisesti järjestää toimintaa ja tapahtumia 

omalla alueellamme.  

 

Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 20 € jäsen, kannattajajäsen maksua ei ole ollut. 

 

2. Johtokunnat ja toimikunnat 

 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Johtokunta valmistelee asiat yleiskokoukselle 

ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Johtokunnan koko on yhdistyksen sääntöjen mukaan 6-12 

jäsentä. Vuonna 2016 johtokuntalaisia on ollut 10 puheenjohtaja mukaan lukien ja varajäseniä 3. 

Johtokunnanjäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Puheenjohtajan kuten muidenkin jäsenten 

toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokous nimeää erovuoroisten jäsenten ja toiminnasta pois 

jääneiden tilalle johtokunnan jäsenet. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat 

toimihenkilöt. 

 

Johtokunta on nimennyt rakennus- ja huvitoimikunnat. Rakennustoimikunta on huolehtinut 

rakentamiseen liittyvistä asioista, johtokunta päätti järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2016 ettei 

enää tarvita rakennustoimikuntaa. Huvitoimikunta puolestaan on suunnitellut ja koordinoinut 

erilaisia tapahtumia.  

 

3. Tilaisuudet ja tapahtumat 2017 

 

Vuodelle 2017 on suunnitteilla seuraavaa: 

 

Kylätupaa markkinoidaan kaikkien käyttöön ja järjestetään erilaisia tapahtumia ja toimintoja siellä. 

 

Tulevia tapahtumia joihinka osallistutaan ja järjestetään niitä: 

Laskiaistempaus. 

Tapaamisia toisten kyläyhdistysten kanssa. 

Pilkkikisat tai useampia. 

Osallistuminen Suomi 100 v. / Avoimet kylät tapahtumaan 10.6. 

Juhannuksena lauluilta. 

Konginkangaspäivät. 

Tapulikahvilassa kahvitarjoilu toisten järjestöjen kanssa. 

Elotapahtuma Äänekoskella. 

Kylätuvalla erilaisia tapahtumia mm. karaokeiltoja, esittelytapahtumia mahd.näyttelyitä  jne. 

Varainhankintaa osallistumalla eri tapahtumiin, soppatykkiä markkinoidaan, pyritään saamaan 

mahdollisemman paljon jäseniä yhdistykseen ja nimenomaan nuoria uusia jäseniä, haetaan myös 

mahdollisia avustuksia. 



 

Johtokunta ja huvitoimikunta kokoontuvat tarvittaessa, vuosikokous keväällä ja ylimääräiset 

yleiskokoukset tarvittaessa. 

 

4. Osallistuminen eri yhteistyötahojen toimintaan 

 

Osallistutaan yhteistyöhön eri järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan, kaupungin ja mahdollisten 

muidenkin toimintatahojen kanssa. 

 

5. Tiedottaminen 

 

Yhdistyksemme asioista tiedottaminen tapahtuu Riihilahden ilmoitustaulujen, sähköpostin, 

paikallisten lehtien, Konginkangas.fi sivuilla sekä henkilökohtaisen viestinnän avulla. 

 

                         Riihilahden kyläyhdistyksen johtokunta 


