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Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.3.2011 kylätalolla. Hallitus on kokoontunut 2 kertaa.
Toiminta vuonna 2011
Kylätalo-projekti jatkui vuonna 2011. Rakennuksen ulkoseinään laitettiin lämpöeristys ja ulkolaudoitus.
Ulkoseinä maalattiin. Ilmalämpöpumppu hankittiin ja asennettiin sekä sähkötyöt viimeisteltiin. Kylätalon
kunnostuksen lopputarkastus on pidetty 18.08.2011. Projekti on saatu päätökseen.
Kylätalolla on ollut lukuisia talkoita yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.
Kyläkirja Kaskisavuista laajakaistaan valmistui ja siitä otettiin 400 kappaleen painos. Kirja on ollut
myynnissä kylätalolla, Löydön kartanolla, Hotelli Heimarissa ja Mikrohaissa. Sattilassa kirjaa myy Jaakko
Kurki ja Heimarissa Paavo Ylönen. Vuoden lopussa kirjoja oli myyty tai annettu tekijöille ja ilmoittajille
sekä sidosryhmille yhteensä 236 kpl.
Kyläseura on tehnyt sopimuksen MetsäSairila Oy:n kanssa jätekeräyspisteestä kyläseuran tontille. Sopimus
on voimassa 2012- 2016 sekä sen jälkeen ilman irtisanomista yhden vuoden kerrallaan.
Kylätalolle tuovan tien länsipuolelle, vanhan jätepisteen jatkoksi on raivattu kenttä keräysastioille.
Keräysastiat tuotiin marraskuussa. Lisäksi Paperinkeräys Oy on tuonut parkkipaikan reunaan
kotitalouspaperille keräyskontin. Kyläseura huolehtii keräyspisteen siisteydestä.
Löydön rannassa on kunnostettu laituria ja rantaa. Venepaikkasopimukset on uusittu ja niistä vastaa HansPeter Wilms. Laituripaikan hinta oli vuonna 2011 50 € ja soutuvenepaikan hinta 9 €. Jos kyläläinen ei tuo
venettä ja haluaa varata venepaikan seuraavaksi vuodeksi, on maksuna 30 €. Kyläseura voi halutessaan
vuokrata varatun venepaikan edelleen vuodeksi kerrallaan.
Kyläseura on jatkanut perinnettä, jossa nimimuki on lahjoitettu uusille kylän alueelle syntyville vauvoille.
Heimo Ketola on tehnyt kyläseuran uudet WWW-sivut.
13.3. Kevätrieha kylätalolla vuosikokouksen yhteydessä.
6.8. Kylätalon vihkiäisiin ja kesäjuhlaan osallistui 100 henkilöä. Juhlapuheen piti professori Eero Uusitalo.
Kylätalon nimi Sampola ja kyläkirja Kaskisavuista laajakaistaan julkistettiin.
Tarjolla oli kakkukahvit, muikkuja ja muurinpohjalettuja. Juhlaväkeä oli mukavasti ja tunnelma helteinen.
18.10. Säädä ja säästä sähköä -tilaisuus Sampolassa.
6.11. Kyläseura ja Martat tekivät yhteisen retken Savitaipaleelle ja Lemille. Savitaipaleella tutustuttiin
Sorvikiven toimintaan ja Lemillä nautittiin kuuluisaa särää.
6.12. oli itsenäisyyspäivän puurojuhla ja joulumyyjäiset yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta !
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Talous
Kyläseura rahoitti toimintaansa avustuksilla, lahjoituksilla, myynti-, vuokra- ja arpajaistuloilla.
Tilintarkastajina ovat toimineet Seija Vartiainen ja Jaana Vartiainen.
Tiedottaminen
Kyläseuran on ilmoittanut toiminnastaan kylien ilmoitustauluilla, Ristiinalaisessa, www- sivuilla, sekä
jokaisen postilaatikkoon jaettavilla tiedotteilla.
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