
Vuolenkosken kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Kylätoimikunnan kokous 1/2016 

 

Aika: 18.1.2016 klo 18.00 

Paikka: Vuolenkosken paloasema, Vuolenkoskentie 1290 

Liite1 läsnäolijat 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

Päätösasiat: 

5. Kylätoimikunnan järjestäytyminen 

5.1 Rahastonhoitajan valinta 

Kokouksessa kysyttiin ehdokkaita rahastonhoitajaksi. Läsnäolojoista ei löytynyt 

innokkuutta, mutta ehdotettiin Heikki Kömmistöä, Eila Pekosta ja Tuire Nurmea. 

Sihteeri lähettää ehdotetuille sähköpostilla kyselyä. Satu Särkiniemi sanoi, että jollei 

kukaan muu suostu niin sitten hän voi olla. 

Rahastonhoitaja päätetään seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Kyläyhdistyksen jäsenet muissa toimielimissä 2016 

6.1 Kymenlaakson Kylät Ry 

Jukka Kemppinen on hallituksessa varajäsenenä, hän saa toimia viestin välittäjänä 

edelleen. 

6.2 Pohjois-Kymen Kasvu 



Jukka Kemppinen on ollut viime vuonna yhteyshenkilö ja tänä vuonna saa olla myös. 

6.3 Kyläasiain neuvottelukunta 

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat käyneet kokouksissa ja käyvät jatkossakin. 

6.4 Heinola- Kuusankoski vesiväylän kannatusyhdistys 

Petteri Voutilainen ollut viime vuonna edustamassa Vuolenkoskea ja saa olla myös vielä 

niin kauan kuin kannatusyhdistys on olemassa. Aleksi Savolainen oli myös viime 

vuonna kiinnostunut ja saa olla mukana tänäkin vuonna. 

 

7. Tilinkäyttöoikeudet. 

Vuolenkosken kyläyhdistys ry:n tilille laajat tilinkäyttöoikeudet ovat Eero Parosella ja Lea 

Karkelalla.  

Laajat tilinkäyttöoikeudet säilyy Eero Parosella ja annetaan myös tulevalle 

rahastonhoitajalle ensi kokouksessa. 

 

8. Laskiaismäki 7.2.2016 

Laskiaismäki on tänä vuonna päivämäki ja kokouksessa päätettiin ajaksi klo 13 - 16. 

J. Salonen tekee tienvarsimainoksen ja muokkaa PDF- mainoksen päivämäärät. 

P. Holmström hoitaa polttopuiden tuomisen paikalle. K. Kömmistö on mukana teltan 

kasaamisessa. 

E. Paronen hoitaa auraukset ja mäen tamppauksen. 

J. Salonen tuo putkimankan, jolla soitetaan musiikkia. Paloautoa ei haluttaisi tuoda paikalle. 

Laskiaispullien leipominen hoidetaan yhteistyössä, T. Nurmelta kysytään voisiko leipoa 

pullia kyläpisteellä.  

M. Purho hoitaa kahvitukseen liittyvät asiat ja lämpimän mehun. 

Pohdittiin olisiko mahdollista saada poniratsastusta ja moottorikelkka ajelua tapahtumaan.  

Sihteeri laittaa seurapalstalle ilmoituksen. 

 

Muut asiat: 

9. Joulukalenteri koonti 

Joulukalenteri tulee tänäkin vuonna, mutta ehkä hieman eri konseptissa. 

Seurapalaverissa tuli asiaan liittyen hyviä pointteja ja niitä aiotaan käyttää hyödyksi. 

Virtaan tulee mahdollisuus katsoa luukkuja linkkien takaa etukäteen ja näin voi suunnitella 

osallistumistaan etukäteen. 



10. Kyläkuitu- ilta 21.1.2016 

Seuratalolla järjestetään torstai- iltana kyläkuidun avoin keskustelutilausuus, jonne saapuu 

paikalle Kymijoen Kyläkuidun toimitusjohtaja Jarno Laitinen. 

Kyläyhdistys hoitaa kahvituksen ja leipomaan ovat lupautuneet M. Purho, J. Salonen ja S. 

Särkiniemi. M. Purho on lupautunut hoitamaan kaiken kahvitukseen liittyvän tuomisen. J. 

Salonen varaa astiastot käyttöön 50 hengelle. 

 

11. Raksa-messut 

Raksamessuille osallistumisesta tänä vuonna tiedusteltiin kokousväeltä.  

Ollaan innokkaita ottamaan osaa jos Iitin kunta on osallistumassa. Raksamessujen 

nettisivuilta löytyi tieto, että Iitin kunta on varannut oman pisteen. J. Salonen ottaa yhteyttä 

Tuomisen Pirjoon ja kyselee asiasta. A. Laaksolta kysytään halukkuutta hoitaa 

somistaminen.  

Inforyhmä kokoontuu asian tiimoilta 1.2.16 klo 17 Kyläpisteellä ja päätetään kylälehden 

tekemisestä. 

 

12. Radio Suomen Kylillä- sarja 

Toimittaja Päivi Leino ottanut yhteyttä Kylillä- sarjan tiimoilta ja haluaisi Vuolenkosken 

ottavan osaa sarjaan. Asiasta ollaan kiinnostuneita ja sihteeri vastaa Leinolle ja esittää 

lisäkysymyksiä asian tiimoilta ja inforyhmä rupeaa kasaamaan asioita ja juttuja, jotka 

voisivat olla kiinnostavia. 

 

13. J. Salonen ehdottanut, että kesän tapahtumista tehdään yhteinen ja julkinen google sheets 

taulukko, jonne kylän seurat ja yhdistyksen voivat laittaa tapahtumiaan näkyviin. Vaatii vain 

gmail-osoitteen, niiltä ketkä tietoa sinne laittavat. 

 

14. Kokouksessa päätettiin myös kevätkokouksen ajankohta. Kokous pidetään su 20.3 klo 14.00 

Seuratalolla ja sitä ennen seurapalaveri klo 13.00. 

Sihteeri hoitaa Seurantalon varauksen ja kahvituksen. 

 

15. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään ma 22.2.2016 klo 18.00 Paloasemalla. 

 



16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

Vuolenkoskella 18.1.2016 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Eero Paronen    Mirva Purho 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 


