
Vuolenkosken kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Kylätoimikunnan kokous 3/2016 

Aika: 11.4.2016 klo 18.00 

Paikka: Vuolenkosken paloasema, Vuolenkoskentie 1290 

 

Liite: Läsnäolijat 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin, mainittiin, että voi tulla lisäyksiä muut asiat kohtaan. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

Päätösasiat 

5. Virran kannatusmaksu 

Nettiportaali Virran kannatusmaksusta käytiin kokouksessa keskustelua. Päädyttiin 

maksamaan kyläyhdistyksen nimissä 200€. Sihteeri ilmoittaa rahastonhoitajalle asiasta. 

 

6. Koulun retkirahaston siirtäminen kyläyhdistyksen hallintaan 

Vanhempaintoimikunnan jäsen ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja sihteerin ja kysellyt 

mahdollisuudesta saada koulun retkirahasto kyläyhdistyksen hallintaan, koska pankit 

vaativat nykyisin olemaan rekisteröity yhdistys ja tämä koetaan hankalaksi asiaksi. 

Asiasta keskusteltiin tiiviisti ja samalla tuli ilmi, että ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan 

vanhempaintoimikunnalla on sama ongelma. Molemmat tahot ovat kysyneet Vuolenkosken 

nuorisoseuralta, josko he ottaisivat tilit hallintaansa, mutta nyt on kuitenkin päädytty 

kyläyhdistykseen. 

Kokous päätti, että tilit voivat siirtyä kyläyhdistyksen hallintaan. Asian tiimoilta voidaan 

pitää kokous, jotta saadaan kaikki hoidettua virallisesti. 

 



7. Kesätori 

Laitettu kiertämään lista, johon voi merkitä milloin haluaa olla torivalvojana.  

Torin asioista päällimmäisenä alueen uudelleen numerointia mietittiin. Päädyttiin siihen, että 

M. Purho hoitaa rantakatselmukseen, 9.5.16, valkoista peltiä, johon laitetaan numerot. E. 

Paronen tuo narua, joka viritetään rannan puolelle, johon kiinnitetään numerokyltit. 

Lisäksi laitetaan rannalla olleet kaskut näkyviin ja tarvittaessa tulostetaan ja laminoidaan 

uusia. 

A. ja M. Purho ovat lupautuneet tekemään ainakin pari uutta pöytäryhmää torialueelle. 

Muut asiat: 

8. Monitoimihallikatsaus 

E. Paronen kertoi pääasiat pe 7.4. olleesta monitoimihallipalaverista. Tällä hetkellä Haapa-

Kimolan koulun remontti on ensisijainen. Seppo Lehtinen ja Jari Holmström ovat 

avainasemassa kunnan puolessa asioiden hoitamisessa. 

 

9. Koskenniskan Rukoushuone 

P. Niinipuu oli lähestynyt kyläyhdistystä ja kertoi, että SLEY (Suomen luterilainen 

evankeliumyhdistys), joka ylläpitää rukoushuonetta, on luopumassa omaisuudestaan ja olisi 

valmis myymään rukoushuoneen pois jollekin yhdistykselle. SLEY:stä on ihminen halukas 

tulemaan puhumaan asiasta kylätoimikunnan kokoukseen.  

Asia on ajankohtainen syksymmällä ja siihen palataan silloin. 

 

10. P. Voutilainen kyseli, miten Virran kyläyhdistyksen sivujen pöytäkirjojen laittamisesta 

näkyviin. Sihteeri toteaa, että asia meinaa unohtua, kun aina tulee odottaa, että pöytäkirja on 

ensin hyväksytty, ennen sen laittamista näkyviin. Asiaan kiinnitetään jatkossa paremmin 

huomiota. 

 

11. Iltatori 

Iltatorille on vahvistunut esiintyjäksi vuoden 2011 tangoprinssi Tino Alhgren ja Pilke. 

Myllyn Grill&Cafe hoitaa alueen rajaukset ja lipunmyynnin. Kyläyhdistyksen kontolle jää 

järjestyksenvalvojien hoitaminen itse tapahtuma-alueelle. 

Sihteeri välittää P. Voutilaisen sähköpostin Tanja Ollilalle tiedoksi ja samalla kyselee 

järjestyksenvalvojien määrän. 

 



12. Heinäseiväs 

Kokouksessa pohdittiin miten heinäseivästä voisi hyödyntää. Eniten kannatusta sai kukkien 

laitto juurelle ja ison auringonkukan virittäminen seipääseen. 

 

 

13. Pohdittiin myös miten kylä voisi osallistua pönttöhaasteeseen ja tämän kautta virisi ajatus 

Vuolenkosken vuoden kovimman mökkiläisen kilpailun järjestämisestä. Ajatus sai 

kannatusta ja päätettiin järjestää heinäkuussa 30. päivä klo 16 jälkeen. Tapahtumaan etsitään 

sponsoreita aktiivisesti. Kehitetään kylän näköinen kiertopalkinto.  

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään 9.5 ennen rantakatselmusta klo 17.00. J. Salonen lupasi hoitaa 

tarjoilun ja M. Purho hoitaa kahvin ym. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

Vuolenkoskella 12.4.2016 

 

_______________________________  ________________________________ 

Eero Paronen    Mirva Purho 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 


