
Riihilahden kyläyhdistys ry 

Toimintakertomus 1.1-31.12.2020 

 

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 2020 

oli maksaneita jäseneitä 66. 

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 14.3.2020 

käsiteltiin sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus 2019 sekä toiminnantarkastajan 

lausunto. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen myönnettiin vastuuvapaus johtokunnanjäsenille ja 

muille vastuuvelvollisille, vahvistettiin toimikauden 1.1-31.12.2020 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 2020 ovat olleet Anneli Kauta-Soljava ja 

Erkki Soljava. 

 

Kyläyhdistyksemme edustajana Konginkankaan kyläyhdistyksessä on ollut virallisesti Anneli 

Kauta-Soljava ja Erkki myös mukana.  Erkki Soljava ja Anneli ovat yhdistyksemme edustajina 

Kyläparlamentissa ja ovat myös seurakunnan Köminsparraajissa. 

 

2. Johtokunnat ja toimikunnat 

 

Kyläyhdistyksen johtokunta valmistelee asiat vuosikokoukselle, huolehtii päätösten toimeenpanosta 

sekä suunnittelee ja koordinoi toimintojen ja tapahtumien järjestämisiä.  

Vuosikokouksessa valittu johtokunta vuodelle 2020 on seuraava: Anneli Kauta-Soljava pj., Erkki 

Soljava, Aki Rasinen, Sari Honkonen, Alpo Minkkinen, Simo Salmelin, Katja Tommila ja Lasse 

Huntus ja  Arja Simoinen. 

Varajäseninä: Erkki Kumpulainen, Kari Simoinen ja Jaakko Minkkinen. 

Muut toimihenkilöt vuoden 2020 loppuun: puheenjohtaja Anneli Kauta-Soljava, 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, Aki Rasinen ja Kari Simoinen. 

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana kolme kertaa. 

Huvitoimikunta käsitellyt asioita johtokunnankokouksissa. 

 

3. Yhdistyksen toiminta 

 

Laskiaistempaus 25.2 Kongin Kulumalla, myimme hernekeittoa soppatykistä. Tapahtuma 

järjestettiin yhdessä Konginkankaan Eläkeliiton kanssa, mukana oli lipas yhteisvastuukeräyksen 



hyväksi. 

Viikolla 12 tuli korona varoitus, kaikki mahdolliset tapahtumat peruttiin. 

Juhannuksen perinteinen lauluiltakin ja kesäpäivät jäivät pois. 

Seurakunnan nuotioilta oli 23.7. 

Kesällä ja syksyllä on ollut muutama yksityistilaisuus ja tiekokouksia, samoin kuin oma 

johtokunnankokous. 

Kömin sparraajat kokoontuivat 21.10 suunnittelemaan videon tekemistä palvelutalon asukkaille. 

 

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

hakea vettä,  myös talvella. Avain on koodikaapissa. Vesipiste on ollut ahkerassa käytössä. 

Kustannuksiin voi osallistua esim. liittymällä jäseneksi, jäsenmaksu tiedot ovat jäsentiedotteessa. 

 

Äänekosken kaupungilta olemme saanet investointi- ja perusavustusta, sekä Opetus-ja 

Kulttuuriminesteriöltä kylätalojen toimintaa tukevaa avustusta juokseviin kuluihin.  

 

Varainhankintaa olemme tehneet vuokraamalla kylätupaa ja soppatykkiä sekä kaupungilta 

avustuksena saatua peräkärryä. 

 

Kovin on tämä vuosi ollut surullisen hiljainen koronan vuoksi, toivotaan taudin taittuvan 

mahdollisemman pian, jotta päästäisiin normaaliin olotilaan. 

 

4. Osallistuminen eri yhteistyötahojen toimintaan 

 

Riihilahden kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Meillä on edustus 

Konginkankaan kyläyhdistyksessä ja kyläparlamentissa,  samoin toimimme yhteistyössä 

Konginkankaan seurakunnan, Kömin Killan, Kömin kalastajien kanssa. 

 

5. Tiedottaminen 

 

Yhdistyksen asioista tiedottaminen on toteutunut Riihilahden ilmoitustauluilla, sähköpostitse ja 

Konginkangas.fi / Riihilahti sivuilla. 

 

6. Talous 

 

Yhdistyksen talous toimikauden 1.1-31.12.2020 aikana on selvitetty tilinpäätöksessä ja 

toiminnantarkastajan lausunnossa. 

 

                           Riihilahden kyläyhdistyksen johtokunta 

 



 


