
Vuolenkosken kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Kylätoimikunnan kokous 2/2016 

Aika: 22.2.2016 klo 18.00 

Paikka: Vuolenkosken paloasema, Vuolenkoskentie 1290 

Liite: Läsnäolijat 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

Päätösasiat: 

5. Rahastonhoitajan valinta 

Rahastonhoitajaksi valittiin Tuire Nurmi. 

Sihteeri tekee pöytäkirjanotteen, jolla T. Nurmi voi asioida pankissa ja saa itselleen laajat 

käyttöoikeudet kyläyhdistyksen tiliin. 

 

6. Toimintakertomus 2015 

Sihteeri luki toimintakertomuksen. Muutama lisäys lisättiin kokouksen aikana ja tämän 

jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin. 

 

7. Tilinpäätös 2015 

Tilinpäätös kiersi kokouksessa ja kaikki saivat sen katsoa läpi. Tilikauden tulos oli +132,73€ 



Tilinpäätöksen sivulla 11 pieni etumerkki virhe, josta mainitaan kirjanpitäjälle, muuten 

tilinpäätös hyväksyttiin. 

 

8. Kylälehti 

J. Salonen alusti aiheen kokousväelle. Tarkoituksena, että kyläyhdistyksellä olisi 

kustannusvastuu. Inforyhmän palaverissa on pohdittu mahdolliset aiheet tulevaan lehteen. J. 

Salonen kävi nämä läpi kokouksessa ja lähettää kylätoimikunnalle ne sähköpostitse. 

Materiaali lehteä varten olisi tarkoitus olla valmiina maaliskuun puoliväliin mennessä. 

Lehden hinnaksi tulisi 3€/kpl.  

Kokouksessa väläyteltiin mahdollisuutta tilata lehti Virran kautta, J. Salonen selvittelee 

asiaa.  

Painatus kilpailutetaan tänä vuonna, Sipilän ja muutaman muun painotalon kesken. 

 

9. Raksamessut 11. - 13.3.2016  

Tänäkin vuonna olemme yhteisosastolla Iitin kunnan kanssa. Mukana on myös muita kyliä 

Iitin alueelta. 

P. Voutilainen kertoi, että A. Laakso pääsee tekemään somistuksen osastolle.  

Kasataan väkeä niin, että kaksi henkeä olisi aamuvuorossa ja kaksi iltavuorossa.  

Raksamessu palaveri pidetään 7.3.16 klo 18.00 Kyläpisteellä, jonne olisi hyvä kaikkien 

tapahtumaan lähtevien saapua paikalle. Messuille voitaisiin viedä viime vuoden lehdet 

jaettavaksi ja mainostaa uutta lehteä.  

Asiasta tehdään Virtaan ajankohtaista osioon uutinen. 

 

10. Kesätori 

Tarkoituksena olisi tänä vuonna tehdä numerointi kokonaan uudestaan. Kokouksessa nousi 

erilaisia vaihtoehtoja numeroinnille esiin.  Pleksi nousi vaihtoehdoista kestävimmäksi ja 

alustavasti kysytään Sipilältä paljonko numeroiden painatus siihen maksaisi. Pleksi 

kiinnitettäisiin kyllästettyyn puutolppaan. Näin olisi kaunis kokonaisuus ja yhtenäinen ilme 

rannalle. 

Kesätorin hinnoista päätettiin, että kertamyyntipaikan hinta on 10€ ja vakipaikka 80€. 

Sihteeri päivittää tiedot Virtaan ja myyjille lähetetään tiedote alkavasta torikaudesta. 

Pöytiä päätettiin tehdä kaksi lisää. Sihteeri ottaa yhteyttä A. Purhoon ja kysyy hommaisiko 

hän raudan ja olisi mukana tekemässä. 

 



Pöytien sponsoripaikkoja tulisi jälleen mainostaa. Tällä hetkellä on kaksi pöytää jo myyty ja 

uusien pöytien myötä neljä sponsoripaikkaa vapaana. Sponsoripöydän hinta on 150€ ja sen 

voi jakaa osiin.  

Päädyttiin, että sponsoripöydän voi ostaa kuka vaan. Sihteeri tekee asiasta uutisen, joka 

julkaistaan Virrassa.  

Kesätori herätti paljon keskustelua ja ideoita kokouksen aikana. Näistä jatketaan puhumista 

ja ideoimista tulevissa kokouksissa. 

Kokouksessa päätettiin rantakatselmuksesta, joka pidetään 9.5.2016 klo 18.00 

kylänrannassa. 

 

 

Muut asiat: 

11. Kimolan kanavan suojeluhanke 

Kyläyhdistykseen on otettu yhteyttä sähköpostitse alun perin eduskunnasta Markku 

Pakkasen avustajana toimiva Jenny Hasu, joka välittänyt tiedon Juha Lehtovirralle, joka 

sitten välittänyt viestin eteenpäin Kimolan kyläyhdistykselle ja meille. 

Linkkien kautta pääsi katsomaan mitä asia tarkoittaa ja lainauksena voisi tähän laittaa 

kohdan, joka koskee valtakunnallisten arvokkaiden maisema-alueiden suunnitelma 

Kymenlaakson ja etenkin Kimolan kanavaa: 

”Kimolan kulttuurimaisema on omaleimainen maisemakokonaisuus, jossa yhdistyvät elinvoimainen 

maatalous, tukinuiton synnyttämät maisemarakenteet sekä arvokkaiden kallioalueiden 

luonnehtimat luonnonpiirteet. Maiseman arvotekijöitä ovat kumpuilevien peltoalojen yli aukeavat 

näkymät vanhaan uittokanavaan sekä luonnonmaiseman linjoihin hyvin sopeutunut rakentaminen. 

Kimolan kanava nippunostureineen on mielenkiintoinen ja arvokas esimerkki sotien jälkeisestä 

uittohistoriasta.” 

Maisema-alueista pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja muilta 

sidosryhmiltä. Lausuntojen määräaika on 15.3.2016.  

Tähän P. Voutilainen on luvannut tehdä kyläyhdistyksen nimissä lausunnon, jossa todetaan, 

että itse kanavaa ei tarvitse suojella, vaan maisemaa. 

 

 



12. Kyläasiainneuvottelukunnan kokous 

Neuvottelukunnan kokous pidettiin Vuolenkoskella 17.2.16 Husulan Vintissä.  

Iitin kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos esittäytyi ja käsiteltiin 

Kyläkoordinattori – hanketta, johon olisi tarkoitus palkata henkilö edistämään kylien 

toimintaa. Asia etenee esittelemällä asia kunnalle. 

Ari ja Mari – hanketta koetetaan viedä muihinkin kyliin ja kaupunkeihin, tarkoituksena 

palkata henkilö hoitamaan asiaa. P. Voutilainen ajaa asiaa eteenpäin. 

 

13. Heinäseiväs 

Heinäseipäässä pidetään valot toiminnassa tämän kuun loppuun asti.  

Tämän jälkeen heinät puretaan pois ja rungolle kehitellään jatkokäyttöä. 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään 11.4.2016 klo 18.00 paloasemalla 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

Vuolenkoskella 22.2.2016 

 

_______________________________  _______________________________ 

Eero Paronen    Mirva Purho 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


