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KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2015 kylätalolla. Hallitus on kokoontunut 4 kertaa.
JÄSENET
31.12.2015 kyläseuralla oli (jäsenmaksun maksaneet) 85 jäsentä, näistä perhejäseniä oli 7.
TOIMINTA VUONNA 2015

Kyläseura teki 12.1.2014 Mikkelin kaupungin valtuustolle aloitteen yhtenäisestä pyörätiestä Mikkelin ja
Ristiinan kirkonkylän välille. Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta 23.9.2015. Lautakunta päätti, että
Mikkelin ja Ristiinan välinen kevyenliikenteen väylä merkitään laadittavin oleviin kaavoihin. Lisäksi
tekninen lautakunta esittää että Pohjois-Savon ELY keskus päivittäisi kevyen liikenteen rakentamisen
ohjelman Mikkelin alueelta ja aikatauluttaisi mm. Mikkeli-Ristiina välisen kevyen liikenteenväylän
rakentamisen.
Kyläseura antoi lausunnon Ristiinan Kirkonkylän seudun osayleiskaavaluonnoksesta.
Kyläseura on tukenut Löytö-Vitsiälä vesiosuuskunnan vesihuollon kehittämishanketta.
Kyläseura teki hiihtoladun Löydön kylän ja Vitsiälän kylän väliselle alueelle. Sampolan kentälle jäädytettiin
luistinkenttä.
Kylätalon laajennuksen rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2015 ja saatiin valmiiksi toukokuussa 2015.
Laajennuksen tarvikekustannuksiin saatiin aluejohtokunnalta tukea 13000 €. TE-keskus myönsi palkkatukea
kirvesmiehen yhden kuukauden palkkaan. Syksyllä rakennettiin puukatokset ja moottorikelkalle katos sekä
lisää hyllyjä varastoon.
Kyläseura sai aluejohtokunnalta yleisavustuksen lisäksi tukea kompostorin hankintaan, Löydön rannan
grillikatoksen korjaamiseen ja venelaiturin venepuomeihin, esiintymislavaan ja katokseen sekä
seinäkalenteriin. Veejakaja ryltä saatiin avustus kylätalon av-laitteille ja hälytyslaitteille.
Kyläseura on jatkanut perinnettä, jossa nimimuki on lahjoitettu uusille kylän alueelle syntyville vauvoille.

Kyläseura ja Ristiinan kameraseura ry tekivät yhteisen seinäkalenterin. Kalentereita painettiin 1200 kpl.
Ristiinan aluejohtokunnan avustuksella kalentereita jaettiin Vaarinsaaren ja vanhusten palvelutalon
asukkaille.
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Löydön venerannan ranta- ja vesialueen hankinta tehtiin 24.3.2015 ja Veneranta (491-564-1-5) lohkominen
merkittiin kiinteistörekisteriin 19.11.2015. Veneranta -tilan pinta-ala on noin 2,4 ha, josta maa-aluetta on
noin 0,12 ha. Venerannan hankinta varmistaa venepaikkojen säilymisen myös tulevaisuudessa.
Löydön ranta
Venelaituri ja soutuveneiden pitopaikat on Vitsiälän kyläseuran vastuulla. Soutuveneille tarkoitettuja
rantavenepaikkoja on 30 kpl ja laituripaikkoja 18 kpl. Venelaiturin laituripaikan hinta oli vuonna 2015 70 €
(ulkopaikkakuntalaiset 140 €) ja soutuvenepaikan hinta 18 € (36 €). Tienkäyttömaksu tiehoitokunnan
ulkopuolisilta venepaikan lunastaneita on 8 €. Kyläseura voi halutessaan vuokrata varatun venepaikan
edelleen vuodeksi kerrallaan. Keväällä venelaituriin tehtiin kahdeksan puomia ja vuosittainen laiturin ja
poijujen kunnostus.
Löydön rannalla järjestettiin kahdet raivaustalkoot. Grillikatokseen asennettiin huuva ja kraakku sekä
aukkoihin tuulensuojat.

SAMPOLAN TAPAHTUMAT
Sampolan tapahtumat ja lukuisat talkoot järjestettiin yhteistyössä Vitsiälän Marttojen kanssa.

15.2 Kyläseura järjesti Ristiinan kirkonseudun osayleiskaavaluonnokseen liittyvän kaavakahvion.
16.2. MLL Ristiinan osaston laskiaisrieha.
21.2 Vaakunarallin erikoiskoe ajettiin kahteen kertaan Vitsiälän ja Sattilan alueella. Kyläseura osallistui
rallin järjestelyihin. Järjestys- ja sulkuhenkilöitä sekä makkaranmyyjiä oli yli 40 henkilöä. Sampola toimi
rallin taukotupana.
15.3 Mikkelin kylien kehittämistarpeet keskustelutilaisuus. Kutsuttuina oivat JÄSKY ja sen toiminta-alueen
kyläyhdistykset, Mikkelin kyläasioista vastaavat viranomaiset ja luottamushenkilöt sekä Vee´jakaja ry.
15.3 Kyläseuran vuosikokous
6.5 osallistuttiin Mikkeli siistiksi roskat pois kampanjaan, jonka yhteydessä siivottiin Sampolan piha-aluetta
ja lähiympäristöä.
16.5. Kevätkarkelot ja puistokonsertti. Pihalla oli kirpputori ja pomppulinna, arpajaiset. Ravintola Löytö
tarjosi maittavia annoksia. Terassilla myytiin Marttojen paistamia munkkeja. GalleriaAri toi taidenäyttelyn
kylätalolle. Ristiinan viihdekuoro Red Roses esiintyi Sampolan terassilla. Kevättapahtumaan osallistui noin
100 kyläläistä.
6.6. Valtakunnallinen avoimet kylät -päivä. Sampolaan tutustui 35 henkilöä
15.8. Elojuhla. Kentällä oli kirpputori ja tuotetori, terassilla myytiin Marttojen paistamia munkkeja ja
kylätalolla sadonkorjuuajan herkkuja. Elojuhlissa kävi noin 150 henkilöä.
29.10 Hätäensiapu -ilta. Punaisen Ristin Ristiinan osasto koulutti kyläläisiä. Koulutukseen osallistui 10
henkilöä.
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7.11 Turvalliset kylät -tapahtuma. Tapahtuman järjestäjänä oli pelastuspalvelut ja kutsuttuna Mikkelin alueen
kylät. Kyläseura järjesti kahvitarjoilun ja lounaan.
14.11 Hoivapäivään kylätalolla osallistui 30 henkilöä. Hoivapäivässä oli tarjolla tukanleikkuuta, hierontaa ja
käsienhoitoa. Kyläseura tarjosi soppaa ja pullakahvit.
15.11. Syyttömänä tuomittu -näytelmän esitti Teatteri avoin tie.
1.12 Lauluilta. Juha Muikku laulatti joululauluja.
6.12. Itsenäisyyspäivän perinteisessä puurojuhlassa ja joulumyyjäisissä kävi yli 100 henkilöä. Arpajaispöytä
oli komea ja runsas. Kaikki arvat myytiin. Suuret kiitokset arpajaispalkintojen tekijöille.
MUUT TAPAHTUMAT

22.5 Jukka Paatero ja Seija Vartiainen olivat kyläseuran edustajina Parikanniemen 100 -vuotisjuhlassa
19.6. Kyläseuran ja Löydön kartanon yhteinen juhannuskokko paloi Löydön Kartanon rannassa. Kokkoa
kokosi 100 kokkoilijaa.
26.6. Ristiinan aluejohtokunta ja OP järjesti Metsälinnassa kesäkemut. Kyläseuralla oli tilaisuudessa
myyntipöytä, jossa myytiin kyläkirjaa ja Brahenlinnan läänityskarttaa.
3.10 Löydön kartanon ja Jukan saunalla oli kyläseuran talkooväen saunailta.
KYLÄTALON KÄYTTÖ
Kylätalolla on ollut kokouksia, tapaamisia, juhlatilaisuuksia ja tapahtumia noin 100 kpl Kylätalolla ovat
kokoontuneet mm. Vitsiälän Martat, MLL Ristiinan osaston perhekahvila, 4 H nuoret, pyhäkoulu, LöytöVitsiälän vesiosuuskunta, SPR Ristiinan osasto. Kyläseuran ja Marttojen käsityöpiiri kokoontui tiistaisin
kylätalolla ja Kansalaisopiston kierrätyskurssi kokoontui 5 kertaa.
TALOUS
Kyläseura rahoitti toimintaansa avustuksilla, myynti-, vuokra- ja arpajaistuloilla. Toiminnantarkastajina
olivat Seija Vartiainen ja Jaana Vartiainen.
TIEDOTTAMINEN
Kyläseura on ilmoittanut toiminnastaan kylien ilmoitustauluilla, Ristiinalaisessa, www- sivuilla,
sähköpostissa kyläseuran jäsenille sekä kyläseuran alueen jokaisen postilaatikkoon jaettavilla tiedotteilla
(yhteensä 4 kertaa, 260 kappaletta/kerta).
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