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Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.3.2012 kylätalolla. Hallitus on kokoontunut 7 kertaa.
Toiminta vuonna 2012

Kylätalolla on ollut lukuisia talkoita yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.
Veej´jakaja ry:lle tehtiin hanketukihakemus 23.4.2012. Hankkeen tavoitteena oli korjata kylätalon katto ja
rakentaa puu- ja varastovaja kylätalon päätyyn. Muutostyöstä saatiin rakennuslupa Ristiinan kunnalta
14.4.2012. Rakennustyöt on aloitettava 24.5.2015 mennessä. Veej´jakaja ry ei puoltanut hakemusta ja EteläSavon ELY -keskus ei myöntänyt 28.9.2012 päätöksellään hankerahaa. Katon korjausta ja varaston
rakentamista ei em. syystä aloitettu.
Löydön rannassa laituria ja poijuja kunnostettiin ja rantaan tuotiin hiekkaa. Rannalla pidettiin kahdet raivausja siivoustalkoot. Venepaikkasopimukset on uusittu ja niistä vastaa Hans-Peter Wilms. Laituripaikan hinta
oli vuonna 2012 55 € (ulkopaikkakuntalaiset 110 €) ja soutuvenepaikan hinta 10 €/20€. Jos kyläläinen ei tuo
venettä ja haluaa varata venepaikan seuraavaksi vuodeksi, on maksuna 30 €. Kyläseura voi halutessaan
vuokrata varatun venepaikan edelleen vuodeksi kerrallaan. Kunnan pyynnöstä Löydönrannan uimalaituri
poistettiin, koska se oli huonossa kunnossa ja käyttäjille vaarallinen.
Heimo Ketola suunnitteli kyläseuralle uuden logon ja suunnitteli kyläseuralle paidan ja banderollit. Paitoja
teetettiin kyläseuran talkoihin osallistuville henkilöille. Kyläseura hankki kaksi banderollia ja telttakatokset,
joita käytetään tapahtumien ja myyjäisten yhteyksissä.
Vitsiälän jätepisteeseen rakennettiin ilmoitustaulu ja valot yhteistyössä Metsä-Sairila Oy:n kanssa.
Kyläseura on jatkanut perinnettä, jossa nimimuki on lahjoitettu uusille kylän alueelle syntyville vauvoille.
Ristiinan kunnalle tehtiin ehdotus sopimuksesta 23.5.2012, jossa turvattaisiin Löydönrannan käytön
jatkuvuus ja kehittäminen. Ristiinan kunta ei vastannut kirjeeseen.
Ristiinan elinvoimaiset kylät hanke alkoi huhtikuussa 2012 ja se päättyy 30.6.2013. Hankkeen vetäjänä on
Soili Montonen 4H- yhdistyksestä. Kyläseura on mukana hankkeessa. Kyläseura toimittaa aineistoja
kyläsesitteeseen ja kylien palveluhakemistoon. Kyläsuunnitelman valmisteluun asetettiin työryhmä, johon
kuuluvat Jukka Paatero, Markku Nironen, Risto Teittinen Seija Vartiainen ja Jaana Vartiainen.
Kyläsuunnitelmasta tiedotettiin ja järjestettiin kysely, joka toimitettiin joulukuun tiedotteessa kaikkiin
kyläseuran toiminta-alueen talouksiin.
Kyläseura ja Ristiinan kameraseura ry tekivät yhteisen seinäkalenterin. Kalentereita painettiin 2000 kpl.
Kyläseuran alueen koteihin jaettiin 260 kalenteria.

VITSIÄLÄN KYLÄSEURA RY

Koulu kylässä, kylä koulussa hanke käynnistyi marraskuussa 2012. Hankkeen vetovastuu on Ihastjärven
koululla. Hankkeessa on mukana myös Vitsiälän kylätalo ja Lahnaniemen koulu (Hirvensalmi).
Tapahtumat
25.2 vaakunarallin erikoiskoe oli kyläseuran alueella. Kyläseura osallistui rallin järjestelyihin. Järjestys- ja
sulkuhenkilöitä sekä makkaranmyyjiä oli 30 henkilöä.
19.5. Oli kevättapahtuma, kentällä oli kirpputori ja tuote-esittelyjä, arpajaiset, ravintolapäivä, terassilla
myytiin Marttojen paistamia munkkeja. Tapahtumaan osallistui 150 henkilä.
14.6. Ristiina kirkonkylän ja pohjoisosan yleiskaavan esittelytilaisuus kylätalolla. Osallistujia oli enemmän
kuin sisälle mahtui.
22.6. Juhannuskokko paloi Löydön Kartanon rannassa.
26.6. Ristiinan kunta ja OP järjesti Metsälinnassa kesäkemut. Kyläseuralla oli tilaisuudessa myyntipöytä,
jossa myytiin kyläkirjaa ja paikallisia tuotteita, tarjoiltiin raparperimehua ja jaettiin Elojuhla-esitteitä.
4.8. oli Elojuhla. Kentällä oli kirpputori ja tuotetori, terassilla myytiin Marttojen paistamia munkkeja ja
kylätalolla sadonkorjuuajan herkkuja. Tapahtumaan osallistui yli 100 kyläläistä.
8.7. Kyläseuralla oli myyntipöytä Mikkelin jättikirppiksellä.
15.10. kyläseura järjesti kunnallisvaalitilaisuuden, johon kutsuttiin kaikki kyläseuran alueen ehdokkaat.

6.12. oli itsenäisyyspäivän puurojuhla ja joulumyyjäiset yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.
Puurojuhlaan osallistui yli 50 kyläläistä.

Talous
Kyläseura rahoitti toimintaansa avustuksilla, lahjoituksilla, myynti-, vuokra- ja arpajaistuloilla.
Toiminnantarkastajina olivat Seija Vartiainen ja Jaana Vartiainen.
Tiedottaminen
Kyläseura on ilmoittanut toiminnastaan kylien ilmoitustauluilla, Ristiinalaisessa, www- sivuilla, sekä
jokaisen postilaatikkoon jaettavilla tiedotteilla (yhteensä 7 kertaa, 260 kappaletta/kerta).
Kylätalon käyttö
Kylätalolla on ollut kansalaisopiston kursseja, kokouksia, juhlatilaisuuksia, tapahtumia yhtensä 60 kpl sekä
lukuisia muita tapaamisia.

