Viuruniemen kyläyhdistys ry
Toimintakertomus vuodelta 2018
Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 179 jäsentä (v.2017 jäseniä oli 198).
Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitus:
Puheenjohtaja: Pasi Heino
Varapuheenjohtaja: Pasi Hyttinen
Rahastonhoitaja: Juha Hirvonen
Sihteeri: Saila Keronen
Muut jäsenet: Tuija Kervinen, Jussi-Pekka Keronen, Tapio Malinen ja Juha Rissanen.
Kokoukset:
Kyläyhdistyksen vuosikokous Lypsyniemessä 18.3. klo 14.
Hallitus on kokoontunut 4 kertaa, joista yksi oli puhelinkokous.
Toiminta:
 Vuosikokous ja pilkkikisat 18.3
 Lypsyniemen kevätsiivoustalkoot 18.5.
 Tienvarsien siivoustalkoot 22.5.
 Grilli-ilta Lypsyniemessä 7.7.
 Kesäkirkko Lypsyniemessä 8.7.
 Kesäkahvila, Kervilän riihellä yhdessä marttojen kanssa16.7-22.7
 Kylän joulujuhla Lypsyniemessä 16.12
 Lypsyniemeen tehtiin parkkipaikkoja ja pihaa kunnostettiin Leader-tuella
 Kaksi nuorta kesätyöntekijää palkattiin Leader-tuella. Avustivat kyläläisiä veloituksetta
 Yksi nuori kesätyöntekijä OP:n työllistämistuella. Pääasiassa Lypsyniemen ylläpito
 Lypsyniemeen rakennettiin polttopuille suojaa liikuntavälinevaraston takasivulle
 Saunan kiuas Lypsyniemessä uusittiin
 Kattotikkaat ja kulkusillat asennettiin Lypsyniemen päärakennukseen ja saunaan
 Perinnepuutarhaprojekti jatkui marttayhdistyksen kanssa.
 Kylän valaistua hiihtolatua pidettiin kunnossa.
 Moottorikelkka/hiihtoura Laajalahdesta entiselle koululle ja koululta Pitkälahteen.
 Nuoria työllistettiin kylätalon kunnostuksessa ja tapahtumien yhteydessä
 Kylätuotteita myytiin
Lypsyniemen käytöstä vuonna 2018 suurin osa tapahtui kyläläisten ja kylän yhdistysten
toimesta käyttöasteen ollessa 62 vuorokautta. Vuonna 2017 käyttöaste oli 63 vuorokautta.
Metsästysseura käytti jahtimajaa jahtikauden.
Tulos oli noin 1700 € ylijäämäinen. Ylijäämän selittää vuoden 2017 Leader hankkeista
tapahtuneet tuloutukset vuoden 2018 puolella. Leader avustukset vuoden 2018 nuorten
työllistämisestä maksetaan 2019 alussa.
Sosiaalisen median kanavista käytössä olivat YouTube ja Facebook ja Instagram. Kylästä on
tietoa myös Wikipediassa. Vuoden aikana lähetettiin sähköpostilla kolme kyläyhdistyksen
pikatiedotetta tapahtumista.

Viuruniemen kyläyhdistys ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Tavoitteet Kyläyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää kylän ja sen asukkaiden yhteistyötä
ja omatoimisuutta, toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja pitää kylä
elinvoimaisena ja vireänä.
Jäsenet ja
tiedottaminen

Kokoukset

Kyläyhdistykseen kuuluu 179 jäsentä. Lisäksi tehdään vuoden aikana
jäsenhankintaa eri tilaisuuksissa. Myös kylään muuttaneita uusia
asukkaita pyydetään jäseneksi kyläyhdistykseen. Jäsenet ja kyläläiset
saavat kylätiedotteen keväällä. Lisäksi jäsenille lähetetään sähköpostin
kautta kyläyhdistyksen pikatiedotteita tapahtumista ja kylän useita
ilmoitustauluja hyödynnetään tiedottamisessa. Kylän kotisivuilla
www.viuruniemi.fi toimii myös sähköinen ilmoitustaulu, johon jokainen voi
kirjoittaa ajankohtaisuutisia ja viestejä. Facebookissa on Viuruniemiryhmä, johon voi laittaa kuvia, kommentteja yms. Kuvia kylältä ja
yhteisistä tapahtumista on myös Instagramissa.
Hallitus kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran vuodessa
yhdistyksen asioiden hoitamiseksi. Vuosikokous pidetään 24.03.2019
kylätalolla Lypsyniemessä.

Yhdistys on suunnitellut toteutettavaksi seuraavanlaista toimintaa:













Vuosikokous Lypsyniemessä 24.3. klo 12.00
Piispa Jari Jolkkosen vierailu pe 5.4. klo 14 Lypsyniemessä piispantarkastuksen yhteydesä
Lypsyniemen kevätsiivoustalkoot 18.5. klo 10.00
Tienvarsien siivoustalkoot 21.5. klo 18.00
Halkokatoksen loppuuntekeminen
Kesäkirkko Lypsyniemessä 14.7. klo 14.00
Kesäkahvio 15.-21.7.2019
Kylän joulujuhla Lypsyniemessä 15.12. klo 14.00
Perinnepuutarhaprojekti jatkuu marttayhdistyksen kanssa.
Kylän valaistua hiihtolatua pidetään kunnossa.
Moottorikelkka/hiihtoura Laajalahdesta entiselle koululle ja koululta Pitkälahteen.
Nuoria pyritään työllistämään kylätalon kunnostuksessa ja tapahtumien yhteydessä

Viuruniemen kyläyhdistys
Talousarvio vuodelle 2019

Tulot
Jäsenmaksut
Lypsyniemen tulot
Yhteiset tapahtumat
Avustukset ja lahjoitukset
Muut tulot (mm. korko)

Euroa
1200
2000
1000
700
10

Yhteensä

4910

Menot
Yhteiset tapahtumat
Lypsyniemen menot
Muut menot

Euroa
2400
2400
110

4910

