
Riihilahden kyläyhdistys ry 

Toimintakertomus 1.1-31.12.2015 

 

1. Yhdistystiedot 

 

Riihilahden kyläyhdistyksen perustamiskokous oli 30.8.2008, rekisteröity samana vuonna 23.12.  

Kyläyhdistyksemme jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Riihilahden ja Iitsalon vakituiset ja vapaa-

ajan asukkaat sekä kaikki muutkin ketkä ovat kiinnostuneita toiminnastamme. 

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 29.3.2015 

käsiteltiin sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus 2014 sekä tilintarkastajan lausunto. 

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille ja muille 

vastuuvelvollisille, vahvistettiin toimikauden 1.1-31.12.2015 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 tilintarkastaja ja hänelle 

varajäsen. Vuosikokouksessa päätettiin myös johtokunnan jäsenten, toimihenkilöiden ja 

tilintarkastajien palkkioista. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi yleiskokouksessa käsiteltiin kylätupaprojektin tilanne. 

 

Riihilahden kyläyhdistyksen nimenkirjoittajina  ovat toimikaudella 2015 olleet Anneli Kauta-

Soljava ja Kaarina Kumpulainen. 

 

Kyläyhdistyksemme edustajana Konginkankaan kyläyhdistyksessä vuonna 2015 on toiminut Erkki 

Soljava ja Anneli Kauta-Soljava on siellä ollut 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, Simo Tauriainen, Carita Salo, Raija ja Raimo Hietanen, Kaarina Kumpulainen, 

Katja Tommila. Varajäsenet: Erkki Kumpulainen, Kari Simoinen ja Markku Isoviita.  

11.4 järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Erkki Soljava, Ossi Tarkan jäädessä pois. 

Johtokunta on vuoden 2015 aikana kokoontunut kolme kertaa. 

 

Kylätuvan kunnostus- ja rakennushanketta on suunnitellut ja koordinoinut rakennustoimikunta. 

Toimikunnan vastaavana mestarina on toiminut Alpo Jukkala. Kokoonkutsujana ja organisoijana on 

toiminut Erkki Kumpulainen. Toimikunnan muut jäsenet ovat olleet Raimo Hietanen, Simo 

Salmelin, Alpo Minkkinen, Toivo Hietanen, Kari Simoinen, Erkki Soljava ja Anneli Kauta-Soljava. 

Rakennustoimikunta ei ole kokoontunut vuoden 2015 aikana kertaakaan vaan asioita on käsitelty 

johtokunnan- että yleiskokouksissa. 

 

Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia on suunnitellut ja koordinoinut vuoden 2015 aikana 

huvitoimikunta johon ovat kuuluneet: Anneli Kauta-Soljava (kokoonkutsuja), Erkki Soljava, 

Kaarina ja Erkki Kumpulainen, Carita Salo, Aki Rasinen, Kari Simoinen ja Raija Hietanen. 

Huvitoimikunta on kokoontunut vuoden 2015 aikana kaksi kertaa ja kaksi kertaa on ks. asioita 

käsitelty johtokunnankokousten yhteydessä, joista on tehty erilliset muistiot. 



 

3. Yhdistyksen toiminta 

 

Kaupungintalolla osallistuttiin Viisarin tiedotustilaisuuteen 11.2. 

Laskiaisena 17.2 olimme Konginkulumalla soppatykin ja hernekeiton kera, yhdessä Konginkankaan 

Eläkeliiton kanssa, mukana oli yhteisvastuukeräyksen lipas myös. 

Äänekosken matkailu palaverissa kaupungintalolla 12.3. 

Hankesuunnitteluillassa 17.3 Suolahden Suopungilla. 

Kylätuvan loppuvalmisteluita tehty ahkerasti kevään aikana.  

13.5 allekirjoitettu lahjakirja kylätuvan tontista 0,4046 ha, tontti lohkottu 7.10 ja tontin nimeksi tuli 

Riihitupa, nimen on antanut nyt jo edesmennyt jäsenemme Jouko Simoinen. 

Kylätupa saanut oman osoitteen se on Riihilahdentie 480. Kylätuvan lopputarkastus oli 15.5. Iso 

urakka saatu aikaiseksi, kiitos siitä kuuluu meidän kaikille ahkerille talkoolaisille. Työtä on ollut 

paljon ja ja vastoinkäymisiäkin mutta neuvotteluilla ja huumorilla näistä on selvitty. 

Avustuksia ja lahjoituksia olemme saaneet Äänekosken kaupungilta, Kotiseutuliitolta, Viisarilta 

sekä yksityisiltä. Varainhankintaa olemme tehneet soppatykkiä vuokraamalla, osallistumalla 

erilaisiin tapahtumiin ja jäsentuloilla. 

Ensimmäinen juhla tuvalla oli hienot häät 6.6. 

Juhannuksena oli perinteinen lauluilta. Hannu Simoisen johdolla musisoivat pelimannit Leena ja 

Jouni Sjöblom, Kati Lahdensivu ja Lasse Huntus. Lauluilta kokosi kylätuvan täyteen väkeä. 

Konginkankaan kesäpäiville 26-28.6 osallistuimme talkoolaisina sekä myyntikojullamme, alku 

sateesta huolimatta kesäpäivät onnistuivat ”nappiin”.  Sunnuntaina tarjosimme kahvia 

Konginkankaan kirkon tapulissa n. 150 vieraalle. 

12.7 jälleen kahvia keittämässä ja tarjoamassa kirkon tapulissa. 

Lähetystön lauluilta oli kylätuvallamme 15.7. 

Kyläyhdistyksen jäsenen muistotilaisuus kylätuvalla 24.7. 

Konginkankaan kyläyhdistyksen hallitus kokoontui kylätuvalla 30.7. 

Kylätuvan avajaiset pidettiin 1.8, Avajaisten juontajina oli mainiot  Tuija ja Aki Rasinen. Musiikista 

vastasivat Hannu Simoinen ja Kati Lahdensivu sekä Erkki Kumpulainen lauloi Riihiniemi valssin. 

Maakuntaneuvos Simo Salmelin piti juhlapuheen. Äänekosken kaupungin edustajana oli vapaa-ajan 

palvelujen toimiala johtaja Markku Auvinen.  Avajaiset sujuivat oikein mallikkaasti. 

Äänekosken Eloriehassa 14.8 olimme paistamassa lettuja ja makkaraa, kahvituksen ja arpakorin 

kera, hyvällä menestyksellä. 

Kylätuvalla pidetty tiehoitokuntien kokouksia ja yhdistyksemme omat kokoukset. 

Kahdet syntymäpäivä juhlat oli 5.9 kylätuvalla. 

Konginkankaan urheilukentällä varttuneen väen leikkimieliset urheilukilpailut 12.9, siellä olimme 

lettujen paistossa mukana. 

Talkoolaisten tapahtuma kylätuvalla karaoken merkeissä keräsi tuvan täyteen porukkaa. 

Kylätoimikuntien ja yhdistysten kokoontuminen Äänekosken kaupungintalolla oli 15.9, yhteisten 

asioitten merkeissä. 

Tehdään yhdessä teemalla Äänekosken valtuustosalissa olimme 23.9. 

Partylite esittelytilaisuus kylätuvalla 26.9. 

Valtakunnallinen vanhusten ulkoilupäivä Konginkankaan palvelutalolla 8.10, siellä olimme lettuja 

paistamassa (taikinan tarjosi palvelutalo). 

Kyläparlamentin perustamisen suunnittelu kokous kaupungintalolla 10.11. 

Pikkujoulut karaoken merkeissä pidettiin kylätuvalla 27.11. 

Havukoristeiden tekotalkoot 30.11 mitä sitten vietiin myyntiin Konginkankaan joulukadun 

avajaisiin 4.12. 

Kulunut vuosi on ollut  merkittävä koska kylätupa on saatu valmiiksi ja on nyt kaikkien 

käytettävissä myös muittenkin kuin kyläläisten. Tervetuloa tutustumaan ja tapahtumiimme mukaan 

sekä järjestämään tapahtumia. 

 



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. Konginkankaan 

kyläyhdistys on edistänyt hyvällä tavalla paikkakunnan asioita ja tuonut positiivistä julkisuutta, 

monenlaisia hankkeita on ollut ja on edelleen vireillä kts.www.konginkangas.fi. 

 

5. Tiedottaminen 

 

Yhdistyksen asioista tiedottaminen on toteutunut Riihilahden ilmoitustauluilla, sähköpostitse, 

kirjeitse ja paikallisessa lehdessä sekä Konginkangas.fi sivuilla / Riihilahti. 

 

6. Talous 

 

Yhdistyksen talous toimikauden 1.1-31.12.2015 aikana on selvitetty tilinpäätöksessä ja 

tilintarkastajien lausunnossa. 
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