
Riihilahden kyläyhdistys ry 

Toimintakertomus 1.1-31.12.2019 

 

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 2019 

oli maksaneita jäseneitä 77. 

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 6.4.2019 

käsiteltiin sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus 2018 sekä toiminnantarkastajan 

lausunto. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen myönnettiin vastuuvapaus johtokunnanjäsenille ja 

muille vastuuvelvollisille, vahvistettiin toimikauden 1.1-31.12.2019 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 sekä myös kylätupa-

asioita. 

 

Kyläyhdistyksemme nimenkirjoittajina  toimikaudella 2019 ovat olleet Anneli Kauta-Soljava ja 

Erkki Soljava. 

 

Kyläyhdistyksemme edustajana Konginkankaan kyläyhdistyksessä on ollut Erkki Soljava ja Anneli 

Kauta-Soljava. 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 vuodelle 2019 on seuraava: Anneli Kauta-Soljava pj., Erkki 

Soljava, Aki Rasinen, Sari Honkonen, Alpo Minkkinen, Carita Salo, Simo Salmelin, Katja Tommila 

ja Lasse Huntus ja  uudeksi Arja Simoinen. 

Varajäseninä: Erkki Kumpulainen, Kari Simoinen ja Jaakko Minkkinen. 

Muut toimihenkilöt vuoden 2019 loppuun: varapuheenjohtaja Erkki Soljava, sihteeri Aki Rasinen, 

rahastonhoitaja Erkki Soljava, kirjanpitäjä Katja Tommila  

Valittiin myös huvitoimikunta: Anneli Kauta-Soljava kokoonkutsuja, Erkki Soljava, Kaarina ja 

Erkki Kumpulainen, Carita Salo, Aki Rasinen ja Kari Simoinen. 

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 

Huvitoimikunta käsitellyt asioita johtokunnankokouksissa. 

 

3. Yhdistyksen toiminta 

 

Laskiaistempaus 5.3 Kongin Kulumalla, myimme hernekeittoa soppatykistä. Tapahtuma järjestettiin 

yhdessä Konginkankaan Eläkeliiton kanssa, mukana oli lipas yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kaiken kalan pilkkikisat 28.3. 



Erilaisia kokouksia mm. tie- ja kyläyhdistysten, on ollut vuoden aikana kylätuvallamme. 

Diakoni-ja lähetyspiiri kokoontunut pari kertaa. 

Konginkankaan metsästysseuran hirvipeijaisten valmistelu talkoot ja mukana myös itse 

tapahtumassa 30.3 Konginkankaan satamassa. 

6.5 Aloitettiin puuliiteri tekotalkoot ja liiteri nousi vinhaa vauhtia ja valmistui toukokuun loppuun 

mennessä. Sen jälkeen oli puuntekotalkoot ja liiteri saatiin täyteen polttopuita. 

Leipomistalkoot 27.5. 

Kotisivuilta 26.4. 

Kesäkuun 8 päivä osallistuimme Avoimet kylät tapahtumaan Äänekoskella yhdessä muiden kylien 

kanssa, saman aikaisesti oli Biomessut. 

Juhannuksena 21.6 oli perinteinen juhannuksen lauluilta, kapellimestarina mainio Hannu Simoinen. 

Konginkangaspäivillä olimme lettuja myymässä 29.6. 

30.6 Upea Kaartin soittokunnasta koottu ryhmä esiintyi Konginkankaan kirkossa. Kirkko oli lähes 

täysi. Kahvitus hoideltiin kirkon pihassa. 

Swipe-esittely 4.7 kylätuvalla. 

Kömin Killan kyläkierros oli kylätuvallamme 5.7, tällöin tutustuimme opettaja Laitisen historiaan ja  

yhteyksistään Akseli Gallen Kallelaan. Mielenkiintoinen päivä. 

10.7 Upeat Sumiaisten harmonikat soittivat ja laulattivat jälleen kerran  tuvallamme, tupa oli täynnä 

innokkaita musiikin ystäviä. 

Kylätuvalla on pidetty omat kokouksemme. Vierailijoita on käynyt tutustumassa kylätupaan ja 

toimintaamme. 

Seurakunnan nuotioilta 22.8. 

Väksyn sukututkimusilta 21.11. 

Muisteluklubi 2.11. 

Nyt kun kylätuvalla on porakaivo, niin talon ulkoseinään on tehty vesipiste, josta kyläläiset voivat 

hakea vettä. Avain on koodikaapissa. Kustannuksiin voi osallistua esim. liittymällä jäseneksi, 

jäsenmaksu tiedot ovat jäsentiedotteessa. 

Äänekosken kaupungilta olemme saanet investointi- ja perusavustusta.  

Varainhankintaa olemme tehneet, vuokraamalla kylätupaa ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin 

missä olemme myyneet esim. lettuja, kahvia, makkaraa. Riihilahti tuotteita  huppareita, T-paitoja, 

lippiksiä olemme myös 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 ja kyläparlamentissa,  samoin toimimme yhteistyössä 

Konginkankaan kappeliseurakunnan, Kömin Killan, Kömin kalastajien kanssa, jossa mukana myös 

Erkki Kumpulainen. 

 

5. Tiedottaminen 

 

Yhdistyksen asioista tiedottaminen on toteutunut Riihilahden ilmoitustauluilla, sähköpostitse ja 

Konginkangas.fi / Riihilahti sivuilla. 

 

 

6. Talous 

 

Yhdistyksen talous toimikauden 1.1-31.12.2019 aikana on selvitetty tilinpäätöksessä ja 

toiminnantarkastajan lausunnossa. 

 

                           Riihilahden kyläyhdistyksen johtokunta 


