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TALOUDEN JA TOIMINNAN YLEISTAVOITTEET 

 
Toiminta kylällä 

● Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuuksien, yhteisten tapaamisten ja 

yhteisen toiminnan pitäminen nykytasolla. 

● Harrastusmahdollisuuksien ja harrastussisältöjen pitäminen nykytasolla. 

● Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeiden huomiointi toimintaa 

kehitettäessä. 

 

Kyläyhdistyksen toiminta 

● Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuus, ajantasaisuus ja vastuunjaon 

selkeys siten, että suunnitelman mukaiset asiat toteutuisivat 
mahdollisimman hyvin ja suunnittelu vastaisi sekä taloudellisia että 

henkilöresursseja. 

● Varmistetaan kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaamaan tiedotuksen 

toimivuus ja ajantasaisuus eri kanavilla. 

● Kokousmenettelyjen kehittäminen. Viime vuosina hallituksen tai 
kyläyhdistyksen kokoukset eivät ole houkutelleet kävijöitä toivotulla 

tavalla.  

● Edellä mainitusta syystä kyläyhdistyksen sääntöjen muuttaminen on 

tarpeen. Hallituksen jäsenten määrää tulee vähentää. 

 

TOIMENPITEET 
 

Kylätalon ylläpito 

● Kylätalon ja seuraintalon kiinteistöjen normaali ylläpito 

● Syöksytorvien jatkaminen kylätalon seinustalla sadevesien johtamiseksi 

oikeaan kohteeseen.  

● Selvitetään tuulivoimapuiston tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia 

esimerkiksi katon korjaamiseen.  

● Kylätalon energiankulutuksen seuranta 

● Jokavuotisena tavoitteena on nostaa kylätalon käyttöastetta 

(ulkopuolisten varausten sekä oman toiminnan lisääminen, tilojen 

tarjoaminen vesiosuuskunnan kokouksiin. 

● Kylätalon toimintatilojen yleinen järjestys pidetään hyvällä tasolla ja 

tapahtumien jälkeen tilat saatetaan entiseen kuntoon. 

 
  



Kerhot / tapahtumat 

● Kansalaisopiston jumppa x 1/vko 

● Ärjän Kierros laturetki 26.3.2023 

● Pääsiäiskokkotapahtuma ”Ärjän uhritulet” yhteistyössä Metsähallituksen 

kanssa 8.4.2023 

● Iltamat seuraintalolla sopivaksi katsottavana ajankohtana 

● Joulumyyjäiset/marras-/joulukuu/ joulupuuro 

 
LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET 

Kouta-Vuores retkipolut 

● Retkipolkujen normaali ylläpito ja tiedottaminen. Reitin käyttäjämäärä ja 

ylläpitokäytännöt ovat vakiintuneet. Tulipaikkojen huolto ja ylläpito 
toteutetaan vanhan käytännön mukaisesti. Pitkospuita korjataan ja 

uusitaan tarvittaessa. Reitti ei edellytä vuodelle 2023 uudisrakentamista 

eikä investointeja tarvitsevia korjaustoimia. 

● Toteutetaan kylätalon pihan reuna-alueiden raivausta tarvittaessa. 

● Mahdollistetaan luistelukentän ylläpito halukkaille kyläläisille sään 

salliessa (talkoovoimin). 

● Neuvotellaan kylän latuverkoston ylläpitämisestä halukkaiden kyläläisten 

kanssa. Tiedotetaan kyläläisille avatuista/ ylläpidettävistä laduista. 

 
TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

• Pidetään sivut ja Facebook ajan tasalla siten, että ne palvelevat kaikkia 

kyläläisiä.  

• Perustetaan kylälle oma WhatsApp-ryhmä, jota hallituksen jäsenet 

ylläpitävät. 

• Jaetaan paperinen kylätiedote tarvittaessa. 

 

VASTUUNJAKO 

• Vastuu jaetaan asiakohtaisesti, toiminta-/tapahtumakohtaisesti. 

 

TALOUSARVIO 2023 

 
Tulot Menot 
asuntovuokrat 12 840 € vesi ja jätevesi 1 800 € 

muut vuokrat 3 000 € jätehuolto 880 € 

avustukset 800 € sähkö 11 000 € 

muut tuotot 1 000 € toimintakulut  400 € 

  rahaliikenne 420 € 

  tarvikkeet 620 € 

  muut kulut 2 520 € 

yhteensä 17 640 € yhteensä 17 640 € 

 


