Riihilahden kyläyhdistys ry
Toimintakertomus 1.1-31.12.2017
1. Yhdistystiedot
Riihilahden kyläyhdistyksen perustamiskokous oli 30.8.2008, rekisteröityminen
samana vuonna 23.12. Kyläyhdistyksemme jäseniksi ovat tervetulleita kaikki
Riihilahden ja Iitsalon vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kaikki muutkin jotka
ovat kiinnostuneita toiminnastamme. Vuonna 2017 oli maksaneita jäseneitä 61.
Kyläyhdistyksen toiminnantarkoitus 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
26.3.2017 käsiteltiin sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus 2016 sekä
toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen myönnettiin
vastuuvapaus johtokunnanjäsenille ja muille vastuuvelvollisille, vahvistettiin
toimikauden 1.1-31.12.2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet. Valittiin johtokunnanjäsenet erovuoroisten tilalle.
Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuoroisia vuosittain. Puheenjohtajan kuten
muidenkin johtokunnanjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokouksessa
valittiin toiminnantarkastajaksi Raimo Autonen ja hänelle varajäseneksi Ossi Tarkka.
Päätettiin myös johtokunnan jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien
palkkioista.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin tulevia tapahtumia,hankintoja, ja myös
kylätupa-asioita.
Kyläyhdistyksemme nimenkirjoittajina on toimikaudella 2017 olleet Anneli KautaSoljava ja Erkki Soljava.
Kyläyhdistyksemme edustajana Konginkankaan kyläyhdistyksessä on ollut Erkki
Soljava ja Anneli Kauta-Soljava on ollut siellä Viisarin hallituksen edustajana.
Molemmat ovat olleet myös yhdistyksemme edustajina Kyläparlamentissa.
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: Anneli Kauta-Soljava pj., Erkki
Soljava, Aki Rasinen, Toini ja Toivo Hietanen, Sari Honkonen, Kaarina
Kumpulainen, Alpo Minkkinen, Carita Salo, Simo Salmelin ja Katja Tommila.
Varajäseninä: Erkki Kumpulainen, Kari Simoinen ja uutena Arja Simoinen ja Jaakko
Minkkinen.

Järjestäytymiskokouksessa 8.4 valittiin varapuheenjohtajaksi Erkki Soljava,
sihteeriksi Aki Rasinen, rajastonhoitajaksi Erkki Soljava, kirjanpitäjänä jatkaa Katja
Tommila.
Valittiin myös huvitoimikunta: Anneli Kauta-Soljava kokoonkutsuja, Erkki Soljava,
Kaarina ja Erkki Kumpulainen, Carita Salo, Aki Rasinen, Toini ja Toivo Hietanen,
Kari Simoinen ja uudeksi valittiin Arja Simoinen.
Johtokunta on kokoontunut vuoden 2017 aikana neljä kertaa, vuosikokous ja yksi
ylim.yleiskokous.
Huvitoimikunta on käsitellyt asioita johtokunnankokouksissa.
3. Yhdistyksen toiminta
Sisä-Suomen Lehti teki jutun talvikalastamisesta 8.1 ja kahvitus oli kylätuvalla.
Avoimet pilkkikisat 9.2, 4.3, 19.4. Järjestäjänä Riihilahden ky. Kokoontuminen
kylätuvalla kahvituksen ja makkaran paiston kera.
Suolahdesta, Sumiaisista sekä Konginkankaan kyläyhdistyksistä oli vierailijoita 9.2
kylätuvallamme.
Laskiaistempaus 28.2 Kongin Kulumalla, myimme hernekeittoa soppatykistä.
Tapahtuma järjestettiin yhdessä Konginkankaan Eläkeliiton kanssa, mukana oli lipas
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kyläparlamentti kokoontui tuvallamme 9.5.
Lasse Huntuksen yllätys syntymäpäivät järjestettiin 27.5. Aloitettiin maalaustalkoilla
ja sitten saapui soittokunta kylätietä pitkin marssintahtiin ja kutsu vieraat perässä.
Soittokunnassa oli mm. Kaartin ja Tikkakosken Ilmavoimien soittajia. Talkoot vaihtui
sitten juhlan viettoon.
Kesäkuun 10 päivä osallistuimme Avoimet kylät ja Suomi 100 vuotta tapahtumaan
Konginkankaan kirkolla.
Pienempiä talkoita on vielä tehty mm. iso kuusi sai ympärilleen penkit ja pöydän eli
siitä tuli ns.”terapiatila”.
Juhannusaattona 23.6 oli kylätuvallamme avoin tapahtuma Suomi 100 v. Sanoin,
sävelin ja yhteislauluin. Teema oli Hannu Simoisen suunnittelema ja toteuttama
yhdessä Lasse Huntuksen kanssa.
Lasse Huntuksen synttäreitä katseltiin ja muisteltiin DVD:ltä 24.6 yhdessä synttäri
vieraiden kanssa.
Perjantaina 30.6 olimme paistamassa lettuja Konginkankaan palvelutalolla se oli ns.
vanhusten kesäpäivien ”etkot”. Konginkangaspäivillä 1.7 perinteisesti myös lettujen
paiston, kahvituksen ja arpojen kera.
Kesäpäivillä Riihilahden kyläyhdistyksestä tehtiin vuoden Konginkankaalaisia.
Tämän tittelin meidän talkooväki on kyllä ansainnut, vuosien ponnistuksesta olemme
saaneet yhteisen kokoontumispaikan ja yhteisöllisyys on lisääntynyt kylällämme.
Naapurin juhlissa olimme kyläyhdistyksemme edustajina tarjoilemassa 8.7.
Tapulikahvitus 23.7.
Osallistuimme Eloriehaan Äänekoskella 11.8 lettuja ja kahvia myymällä.
Emiritiusprofessori limnologi Pertti Eloranta piti loistavan luennon vesistämme 12.8
kylätuvalla, väkeä oli tupa täynnä.

Upeat Sumiaisten harmonikat soittivat ja laulattivat 8.8 tuvallamme ja taas oli tupa
täynnä.
Talkoolaisten pikkujoulut pidettiin 24.11 jouluruokailun merkeissä ja kaikilla oli
niiiin mukavaa....
Äänekosken kotiseutuyhdistys kokoonntui 27.11 tuvallamme.
Wolmar-hankkeesta Niko Jokinen kävi kartoittamassa toimintaamme 7.11.
Kylätuvalla on pidetty omat kokouksemme. Vierailijoita on käynyt tutustumassa
kylätupaan ja toimintaamme.
Äänekosken kaupungilta olemme saanet investointi- ja perusavustusta.
Varainhankintaa olemme tehneet, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin missä olemme
myyneet esim. lettuja, kahvia, makkaraa. Riihilahti tuotteita huppareita, T-paitoja,
lippiksiä olemme myyneet. Soppatykin ja kylätuvan vuokraaminen sekä jäsentulot
on myös tärkeää varainhankintaa.
4. Osallistuminen eri yhteistyötahojen toimintaan
Riihilahden kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Meillä
on edustus Konginkankaan kyläyhdistyksessä, Viisarin hallituksessa ja
kyläparlamentissa, samoin toimimme yhteistyössä Konginkankaan
kappeliseurakunnan kanssa.
5. Tiedottaminen
Yhdistyksen asioista tiedottaminen on toteutunut Riihilahden ilmoitustauluilla,
sähköpostitse ja Konginkangas.fi / Riihilahti sivuilla.
6. Talous
Yhdistyksen talous toimikauden 1.1-31.12.2017 aikana on selvitetty tilinpäätöksessä
ja toiminnantarkastajan lausunnossa.
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