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Vuosikertomus 1.1.2010–31.12.2010 
 
Yhdistyksen virallinen rekisteröinti sain lainvoimaisuutensa 28.3.2007. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä sekä toimia yleisten ja yhteisten 
etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien- ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, 
harrastus- ja kulttuuritoimintaa, sekä edistää palvelujen säilymistä alueella. 
 

TOIMIKUNTA  
Hallinto 2010 

Toimikunta valittiin 18.4.2010. Toimikunta järjestäytyi seuraavasti: 
Puheenjohtaja Jorma Viljanen 

Varapuheenjohtaja Tuula Seppä 
Sihteeri Marita Isosävi 

Jäsen Marja-Liisa Niemi  
Jäsen Johanna Huhtala 

Jäsen Maija-Leena Prusi 
Jäsen Helvi Sojakka 

Jäsen Sari Tuominen 
Jäsen Risto Viljanen 

Jäsen Sami Vuorenmaa 
 

Varsinainen toiminnantarkastaja oli Jari Niemi ja varatoiminnantarkastaja Johanna 
Niemi. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin 18.4.2010. 

Toimikunta kokoontui toimikauden aikana 6 kertaa 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 160 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 10. 
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TALOUS 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu 
jäsenmaksuilla, avustuksilla sekä erilaisista tilaisuuksista saaduilla tuotoilla. 

Tilinpäätös osoitti voittoa 1355,18 €.  
 

MUUT TOIMINTA 

Ulkoilutapahtuma: 
Vuosientakaisen perinteen mukaan järjestettiin koko perheen yhteinen ulkoilutapahtuma 
14.2.2010 Vuohikodalla. Ohjelmassa oli mäenlaskua, lapsille ja aikuisille hiihtokilpailut 
ja hiihtolatu oli avoinna kylillä.. Yhdistys tarjoili hernekeittoa ja puffetista sai 
laskiaispullia kahvin kera. Väkeä oli mukavasti saapunut paikalle edellisvuosien tapaan 
ja päivä sujui mukavasti. Olipa paikalle saapunut tutun läheisen satumetsän asukeista 
karhu ja susikin lapsia hauskuuttamaan.  

Kesäretki: 
Lähdimme tutustumaan Porvoon ja Mäntsälän seudulle 12.6.2010. Porvoossa 
ensimmäisenä tutustuimme Porvoon Tuomiokirkkoon, joka vuoden 2006 tuhopolton 
jälkeen avattiin uudelleen yleisölle 30.11.2008. Kirkosta suuntasimme opastetulle 
kierrokselle Vanhalle Raatihuoneelle, jossa oli esillä mm. Porvoon seudun historiaa ja 
esinekulttuuria. Raatihuoneelta opastettu kierros jatkui Holmin talossa, jossa 
tutustuimme varakkaan porvoolaisen kauppiaan kotiin ja talon elämään 1700-luvun 
lopulla. Kierroksen päätyttyä nautimme lounaan, jonka jälkeen oli vapaata ostosaikaa 
Vanhassa Porvoossa. 
Porvoosta suuntasimme Mäntsälään, Alikartanoon, joka tunnetaan mm. 
maailmankuulun tutkimusmatkailijan ja Koillisväylän löytäjän Adolf Erik 
Nordenskiöldin lapsuudenkotina. Alikartanosta jatkoimme matkaa vielä Mäntsälän 
keskustaan, jossa tutustumme kirkonmäellä sijaitsevaan Kirvun Pitäjämuseoon. Museo 
kertoo rajan taakse jääneestä Kirvun pitäjästä ja siellä on esillä mm. evakkokuormissa 
tuotua esineistöä ja valokuvia. Matkalle osallistui 43 henkilöä. 

Koko perheen retki Merikarvialle Koivuniemen herran MuuMaahan: 
Linja-autolastillinen kyläläisiä lapsia ja lapsenmielisä suuntasi koko perheen retkelle 
Merikarvialle. 31.7.2010. Päivä kului mukavasti maatilan touhuja seuraten ja niihin 
osallistuen. 

Pyörä-/ patikkaretki 
Pyörä-/ patikkaretki järjestettiin perinteisesti elokuussa. Tällä kertaa kohteena oli 
Holmajärvi. Retkelle osallistui parisenkymmentä innokasta retkeilijää. 

Joulumyyjäiset: 
Kotiseutuyhdistys osallistui leivonnaisia ym. myyden Lions Ladyjen järjestämiin 
Suodenniemen joulumyyjäisiin.  

Pikkujoulut: 
Kotiseutuyhdistyksen pikkujoulut vietettiin Hirvelässä 17.12. Yhteistä juhlaa saapui 
viettämään n. 60 henkeä. Yhdistys tarjoili puuroa ja glögiä.  
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TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu pääasiassa paikallislehdissä sekä kirkonkylän 
yritysten ilmoitustauluilla. Tapahtumista on ollut juttuja paikallislehdessä.  

Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu pääosin 
sähköpostitse ja suullisesti. 

 
 

Sastamalassa 5.4.2011 


