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TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

Hallitus  

Jukka Paatero   Puheenjohtaja 

Jaakko Kurki  Varapuheenjohtaja  

Aila Alanko  Rahastonhoitaja  

Markku Nironen Sihteeri  

Kaija Veijalainen Jäsen     

Hans-Peter Wilms Jäsen  

Lauri Paju  Jäsen 

Risto Teittinen  Jäsen  

Merja Äijälä  Jäsen  

Juhani Jenu  Jäsen 

Santeri Särkkä   Nuorisojäsen  

 

 

KOKOUKSET  

 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2014 kylätalolla. Hallitus on kokoontunut 4 kertaa.  

 

JÄSENET 

 

31.12.2014 kyläseuralla oli 88 jäsentä, näistä perhejäseniä oli 7. 

 

TOIMINTA VUONNA 2014 

 

Kylätalolla on ollut lukuisia talkoita yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.  

 

Vuosikokouksessa 23.4.2014 hyväksyttiin Vitsiälän kyläseuran kyläsuunnitelma 2014-2024. 

 

Kyläseura teki 12.1.2015 Mikkelin kaupungin valtuustolle aloitteen yhtenäisestä pyörätiestä Mikkelin ja 

Ristiinan kirkonkylän välille. Aloite on jäänyt virkamiesten pöydälle. 

 

Löydön rannan ja Kangassaaren välille avattiin latu.  

 

Sampolan katon korotus ja varaston rakentaminen aloitettiin 16.4.2014 ja saatiin valmiiksi 15.10.2014. 

Talkootöitä on ollut tekemässä 20 henkilöä ja talkootunteja on kertynyt yhteensä 755 tuntia. 

 

Kylätalon pihalle rakennettiin leikkipaikka lapsille. Kiipeilytelineet ja keinuhevonen saatiin Mikkelin 

kaupungilta. 

 

Kylätalon laajennukseen saatiin rakennuslupa, aluejohtokunta myönsi rakennuskustannusten materiaaleihin 

avustusta vuodelle 2014 2500 €. Loppurahoitus anotaan alkuvuodesta 2015. Laajennusosan pohjatyöt tehtiin 

lokakuussa 2014. 

 

Venelaituri ja soutuveneiden pitopaikat on Vitsiälän kyläseuran vastuulla. Venelaiturin laituripaikan hinta oli 

vuonna 2014 65 € (ulkopaikkakuntalaiset 130 €) ja soutuvenepaikan hinta 15 € (30 €). Tienkäyttömaksu 

tiehoitokunnan ulkopuolisilta venepaikan lunastaneita on 7,5€.   Kyläseura voi halutessaan vuokrata varatun 

venepaikan edelleen vuodeksi kerrallaan. Keväällä tehtiin vuosittainen venelaiturin ja poijujen kunnostus.  

 

 

Kyläseuran WWW-sivujen uudistus tehtiin yhteistyössä Löytö-Vitsiälä vesiosuuskunnan kanssa.  

 

Kyläseura on jatkanut perinnettä, jossa nimimuki on lahjoitettu uusille kylän alueelle syntyville vauvoille. 

 

Ristiinan elinvoimaiset kylät hanke päättyi syksyllä 2014. Hanke julkaisi kyläesitteen, jossa esitellään mm. 

Vitsiälän kyläseuran alueita.    
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Kyläseura ja Ristiinan kameraseura ry tekivät yhteisen seinäkalenterin. Kalentereita painettiin 1500 kpl. 

Ristiinan aluejohtokunnan avustuksella kalentereita jaettiin Vaarinsaaren ja vanhusten palvelutalon 

asukkaille.  

 

Kyläseura on ollut mukana Ristiinan kylien yhteistapaamisissa.  

 

SAMPOLAN TAPAHTUMAT 

 

Sampolan tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa. 

 

22.2 Vaakunarallin erikoiskoe ajettiin kahteen kertaan Vitsiälän ja Sattilan alueella. Kyläseura osallistui 

rallin järjestelyihin. Järjestys- ja sulkuhenkilöitä sekä makkaranmyyjiä oli yli 40 henkilöä.  

 

23.3 Vuosikokousta ennen Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta piti esitelmän: Jäsky eteläsavolaisten 

kylien asialla. 

 

26.4 Hoivapäivään kylätalolla osallistui 24 henkilöä. Hoivapäivässä oli tarjolla tukanleikkuuta, hierontaa ja 

käsienhoitoa. Kyläseura tarjosi soppaa ja pullakahvit. 

 

17.5. Kevättapahtuma. Kentällä oli kirpputori, pomppulinna, sammutusnäytös, tuote-esittelyjä, arpajaiset, 

ravintolapäivä, terassilla myytiin Marttojen paistamia munkkeja. GalleriaAri toi taidenäyttelyn kylätalolle. 

Kevättapahtuman yhteydessä avattiin piha-alueelle rakennettu leikkikenttä.  Kevättapahtumaan osallistui 

noin 100 kyläläistä. 

 

3.6. kylätalolla oli puistokonsertti, jossa esiintyi Mikkelin Marjukat. Puistokonserttiin osallistui noin 70 

henkilöä. 

 

16.8. Elojuhla. Kentällä oli kirpputori ja tuotetori, terassilla myytiin Marttojen paistamia munkkeja ja 

kylätalolla sadonkorjuuajan herkkuja. Elojuhlissa kävi noin 100 henkilöä. 

 

16.10 Sampolassa oli alueseurakunnan Diakoniapäivä. Diakoniapäivässä oli mukana Ikäarvokas-hankkeen 

Eija Myllymäki. 

 

6.12. Itsenäisyyspäivän perinteisessä puurojuhlassa ja joulumyyjäisissä kävi noin 90 henkilöä. Arpajaispöytä 

oli komea ja runsas. Kaikki arvat myytiin. Suuret kiitokset arpajaispalkintojen tekijöille. 

 

MUUT TAPAHTUMAT 

 

10.4. Yhteisiin ympäristön siistimistalkoisiin osallistui ahkeria kyläläisiä. 

 

15.4. Löydön rannalla pidettiin raivaustalkoot.  

21.6. Juhannuskokko paloi Löydön Kartanon rannassa. Kokko kokosi 50 kokkoilijaa. 

 

28.6. Ristiinan aluejohtokunta ja OP järjesti Metsälinnassa kesäkemut. Kyläseuralla oli tilaisuudessa 

myyntipöytä, jossa myytiin kyläkirjaa ja Brahenlinnan läänityskarttaa sekä jaettiin Elojuhla-esitteitä ja 

palvelukalenteria. 

 

2.8. Kyläseura osallistui Kirkkopuistossa järjestettyyn Kylättori  -tapahtumaan, jonka järjestäjinä olivat 

Ihastjärven, Lahnaniemen ja Vitsiälän kyläseurat. Kyläseuralla oli tapahtumassa munkkikahvio, 

myyntipöytiä ja pomppulinna.  
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23.8 Kyläseurasta osallistui 9 henkilöä Ristiinan kylien yhteiseen laivaristeilyyn. 

 

19.10. Vitsiälän kyläseura osallistui Etelä-Savon kylien ravit tapahtumaan. 

 

KYLÄTALON KÄYTTÖ 

 

Kylätalolla on ollut kokouksia, tapaamisia, juhlatilaisuuksia ja tapahtumia yli 120 kpl Kylätalolla on 

kokoontunut MLL Ristiinan osaston perhekahvila, joka toinen maanantai. 4 H nuoret kokoontuivat joka 

toinen torstai. Kyläseuran ja Marttojen käsityökahvila kokoontui tiistaisin kylätalolla. 

 

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 6 kertaa, 260  kappaletta/kerta).  

 

 

 


