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TOIMINTA 2018 
 
TALOUS 

 
Kyläyhdistyksen talouden ollessa tasapainossa sen osalta ei ole syytä erityisiin 

toimenpiteisiin. Hoidetaan taloutta hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. 
 

KYLÄTALON KÄYTTÖ 

 
 Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuudet, yhteiset tapaamiset ja 

yhteinen toiminta pidetään vähintään edellisvuoden tasolla, kuten myös 
harrastusmahdollisuudet ja harrastussisällöt.  

 
• Kylätalon käyttöastetta pyritään edelleen hieman nostamaan ja kylätalon 

vuokrausta ulkopuolisille markkinoidaan aktiivisesti. 
 

 Tilat tarjotaan edelleen ilmaiseksi kyläläisiä tasapuolisesti palveleviin, ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Kylätalon käytön monipuolistamiseksi mietitään 

sopivia keinoja. Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeet pyritään 
huomioimaan toimintaa kehitettäessä. 

 
• Pidetään kylätalon piha-alue siistinä, harkinnan ja toimijoiden 

kiinnostuksen mukaan voidaan toteuttaa pieniä toimenpiteitä sen 

toiminnallisuuden kehittämiseksi.  
 

• Kylätalon toimintatilojen yleinen järjestys pidetään hyvällä tasolla 
normaalilla ylläpidolla ja siivoamalla tilat kaksi kertaa kuukaudessa. 

 
• Kylätalon energiankulutuksen seurantaa jatketaan normaalin 

järjestyksen mukaisesti: vuokralaiset, yhteisten tilojen lämpötaso, 
maalämpöpumpun toimivuus/lisälämmön käytön tarve. 

 
 Tarjotaan tiloja kesäkioskille kesällä 2018 entiseen tapaan. 

 
SEURAINTALO 

 
 Koutaniemen seuraintalon kunnostustoimenpiteitä jatketaan erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  

 
  



KYLÄYHDISTYKSEN HALLINTO 

 

• Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuuteen, ajantasaisuuteen ja 
vastuunjaon selkeyteen kiinnitetään huomiota. 

 

• Hallituksen kokoustiedottamisen tehostamista ja uusien osallistujien 
aktivoimista hallitukseen ja kyläyhdistyksen toimintaan jatketaan 

edelleen. 
 

• Hallituksen kokousten määrää pyritään lisäämään 5-6 kertaan vuodessa 
 

HANKKEET 
 

Vuonna 2018 ei jätetä edellisvuosien suuruisia rahoitushakemuksia. Tilanteen 
mukaan voidaan harkita haettavaksi pienempiä kohdeavustuksia, kuten 

rahoitusta laiturin rakentamiseksi uimarannalle. 
 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

 
• Kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaaman tiedotuksen toimivuus ja 

ajantasaisuus verkkosivujen ja Facebookin kautta varmistetaan. 
 

• Yhdistyksen tiedottamista hoidetaan ensisijaisesti sähköisesti, 
tarvittaessa jaetaan paperisia kylätiedotteita. 

 
• Kyläyhdistyksen verkkosivuja pidetään ajan tasalla siten, että ne 

palvelevat kaikkia kyläläisiä.  
 

• Pidetään yhteystiedot ajan tasalla yhdistysrekisterissä ja verkkosivuilla. 
 

• Tehostetaan kokoustiedottamista (ks. aiempi kohta). 
 

KOUTA-VUORES-RETKEILYREITTI 

 
1. Viimeistellään pitkospuut - rakentamatta noin 40m vastuu Tapio, Eero 

2. Rakennetaan viimeiset sillat 3 kpl, Tapio, Eero 
3. Paljakan nuotiopaikan puuliiterin tervaus, Eero 

4. 4 km polkuosuuden merkkauksen uusiminen Tapio 
5. Polttopuuhuolto kolmen nuotiopaikan osalta, Tapio, Eero, Heimo, Unto 

6. Nuotiopaikkojen ja koko poluston yleishuolto Tapio 
7. Nuotiopaikkojen makkaratikkujen uusinta Eero, Tauno 

8. Reitin viimeisten istumapenkkien rakentaminen ja paikoilleen vienti Heimo, 
Tapio 

 
  



LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET 

 

• Laitetaan uimaranta ulkoilukarttaan 
 

• Jatketaan jalkapallokentän ja piha-alueen kunnostusta rahallisten ja 
henkisten voimavarojen mukaan.   

 
• Luistelukenttää pidetään yllä talkoovoimin säätilanteen mukaan. 

 
• Uimarantaa pidetään toimintakunnossa talkootyönä. Jatketaan 

uimarannan pukukopin kattoa niin että se mahdollistaa polttopuiden 
suojauksen (Eero, Tauno). Harkitaan käyttäjien toivoman laiturin 

rakentamista.  
 

• Kylän latuverkoston ylläpitoa toteutetaan sääolosuhteiden mukaisesti ja 
ylläpidetyistä laduista tiedotetaan soveltuvilla tavoin. 

 

 
KERHOT / TAPAHTUMAT 

 
• Historiapiiri kokoontuu kerran kuukaudessa.  Jatketaan kylällä 

käynnistettyä perinne- ja historiatiedon keruuta, organisoidaan 
kyläkirjan/kylähistoriakirjan tekeminen, selvitetään avustus- ja 

tukikanavat. 
Toteutetaan kyläläisten haastattelut vähintään 10 kpl haastattelurungon 

mukaisesti. Kerätään aihepiireittäin asiakirjatietoa vähintään neljästä 
sovitusta aihepiiristä. Aloitetaan kylän vanhojen kuvien kerääminen ja 

arkistointi. Kerätään saatavilla olevia vanhoja kuvia koko kylältä. 
Skannataan, tarvittaessa kuvataan ja arkistoidaan. Aloitetaan 

historiatekstin tuotanto sovituista aihepiireistä. 
Toimintatapoja kehittämällä mahdollisimman moni kyläläinen voi 

osallistua historiatyöhön. Vastuuhenkilöt Riitta Mensalo ja Tapio Rönkkö 

 
• Ala-asteikäisten lasten sählykerho x 1/vko 

 
• Yhdistetty naisten ja miesten jumppa/ kahvakuula x 1/vko 

 
• Harkinnan mukaan tehdään yhteistyötä kalastajien kanssa 

kalamarkkinoiden suhteen 
 

• Joulumyyjäiset ja joulupuuro  
 

• Ärjän Kierros laturetki  
 

• Iltamat elokuussa seuraintalolla (Eero) 
 

 

  



VASTUUNJAKO 

 

• Vastuu jaetaan asiakohtaisesti, toiminta-/tapahtumakohtaisesti, 
puheenjohtajan koordinoidessa ja seuratessa toimintaa. Suunnitelmaan 

on kirjattu jo sovitut vastuut. 
 

• Hallituksen kokouksissa raportoidaan kokousten välillä tapahtuneesta 
toiminnasta ja tarvittaessa raportoidaan kokousten välillä 

puheenjohtajalle. 
 


