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1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.10.2011 klo 16.10.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
(pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viljo Kurppa, sihteeriksi Marja Kyrölä, pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Ellen ja Simo Oksanen.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli ollut Perniönseudun lehdessä 12.5.2011 ja paikalla oli riittävästi osallistujia.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5.

Vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto luettiin. Toimintakertomuksen kohtia käytiin keskustellen läpi. Todettiin, että kyläyhdistyksellä oli ollut runsaasti tapahtumia vuoden 2010 aikana. Erityistä kiinnostusta herätti koululla pidetyt lyhytkurssit, kesän
taidenäyttely ja nettisivut.

6.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

7.

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Sihteeri luki toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Molemmat hyväksyttiin. Koska kylällä on nyt nettisivut, seuraavaan talousarvioon kannattaa
laittaa myös arvio sivujen ylläpitokustannuksista

8. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2011
Hallituksesta erosivat Sirke Aarnio, Helmi Salomaa, Simo Oksanen ja Juha Reponen.
Uusiksi jäseniksi hallitukseen tulivat Milja Eklund, Minna Patrakka ja Mika Huunonen, vanhoina jatkavat Maiju Toivoniemi, Hanne Vainikka, Tanja Virtanen, Satu Kaukiainen, Marja Kyrölä
ja Aki Toivoniemi.

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2011 (yksi taI kaksi)
Toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Ellen ja Simo Oksanen.
10. Muut asiat
 Yhdistyksen kunniajäseniksi tulivat Helmi Salomaa, Simo Oksanen ja Viljo Kurppa.
 Heille menee tiedotteet toiminnasta, he saavat osallistua kokouksiin, mutta toimintavelvoitetta
ei ole.
 Pilottihanke on alkanut Salossa koskien jätevesineuvontaa. Perniössä on hankkeen vetäjänä
Laura Ahtiainen puh.02-7787816 tai
jatevesineuvoja.pernio@salo.fi, syksyllä pidetään neuvontatilaisuus koululla, johon tulee myös
Ykkösakselista hankeneuvoja.
 KOKO-hankkeeseen myös osallistuttiin. Tuohitun kylää ei valittu, vaan valituksi tuli Hajala.
Saimme kuitenkin nimemme kaupungin tietoisuuteen ja olimme ainoa kylä, jolla on omat nettisivut.
 Marja kertoi Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmasta. Ohjelmassa on Tuohittua erityisesti koskevat pohjavesialue ja kylämaisema.
 Kaupungilta oli anottu toiminta-avustusta. Anoimme 4000€ ja saamme 2000€. Suunniteltu
käyttötarkoitus selvitettiin ja vuonna 2012 haetaan lisää.
 Kansalaisopisto järjestää koululla itämaisen tanssin kurssin alkaen 15.9.2011, mikäli osanottajia on tarpeeksi (vähintään 7).
 Kesäretken ja teatteriretken suunnitteleminen ja järjestäminen jätettiin hallituksen tehtäväksi.
Raaseporin suunnasta ei oltu kiinnostuneita, mutta saaristoretki kiinnosti. Teatterimatka paikkakunnalle, johon ei ole n.1 tuntia pidempää bussimatkaa.
 Palveluverkkoselvityksen julkistaminen on 25.8 2011. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta paikkaa ei ole vielä ilmoitettu.
11.Kokous päätettiin klo 17.40
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Tuohitun kyläyhdistyksen toimintakertomus 2010
Tuohitun kyläyhdistys toimii Tuohitun seutukunnan alueella.
Kyläyhdistykseen voivat kuulua kaikki halukkaat ja jäsenmaksua
ei ole. Kokoontumispaikkana on Tuohitun koulu, Tuohikoto.
Kyläyhdistys on perustettu 15.9.1998. Toiminta on ollut välillä
hyvinkin aktiivista, hiljaisia vuosia on ollut myös mukana. Kyläyhdistys aktivoitui uudelleen keväällä 2008, jolloin hallitustyöhön tuli mukaan uusia, innokkaita jäseniä.
Tuohitun kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluvat:
Juha Reponen, puheenjohtaja
Simo Oksanen, varapuheenjohtaja
Marja Kyrölä, sihteeri
Sirke Aarnio, rahastonhoitaja
Helmi Salomaa
Satu Kaukiainen
Maiju Toivoniemi
Aki Toivoniemi
Hanne Vainikka 23.5.2010 lähtien
Tanja Virtanen 23.5.2010 lähtien

Kyläyhdistyksen hallitus on kokoontunut tarpeen mukaan nopeastikin, mutta varsinaisia kokouspäiviä ovat olleet 24.04.2010, 15.09.2010, 24.10.2010.

Tiivistelmä Tuohitun kyläyhdistyksen toiminnasta 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tuohitun kyläyhdistyksen vuosikokous Tuohikodossa 23.5.2010.
Vuosikokouksen jälkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 23.5.2010.
Taidenäyttely Tuohikodossa 12.7-1.8.2010.
Pihakirppis 24-25.7.2010 Tuohikodon pihalla
Kyläyhdistyksen kesäretki 14.07.2010
Kyläyhdistyksen nettisivujen avaus 24.10.2010
Korukurssi 30.10.2010 Tuohikodossa
Itämaisen tanssin kurssi alkaen 02.11.2010.
Joulujuhla 05.12.2010.

1. Tuohitun kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuohikodossa 23.5 klo 16. Kokouksessa
käytiin läpi vuosikokousesityslistan sääntömääräiset asiat. Vuosikokoukseen osallistui runsaasti väkeä, lähes 40 henkeä oli mukana. Tavan mukaan tarjosimme kaikille kokouskahvin
ja pullan. Kokoukseen osallistui useita uusia seutukunnan alueella asuvia.
2. Vuosikokouksen jälkeen Kiskontien aluetoimikunnan varapuheenjohtaja Marja Kyrölä kertoi aluetoimikuntatyöstä. Kiivasta keskustelua aiheutti postipalveluiden uhka loppua hajaasutusalueilta. Tanja Virtanen oli ollut yhteydessä kansanedustaja Katja Taimelaan. Saimme
kuulla, että ainakaan ennen eduskuntavaaleja tähän asiaan ei puututa. Jätevesi kiinnosti
myös kaikkia osallistujia. Tutustuimme vesihuoltosuunnitelmaan saatujen karttojen avulla ja

perustettiin työryhmä, joka seuraa tilannetta. Työryhmään kuuluvat Viljo Kurppa vetäjänä,
jäseninä Tanja Virtanen, Antti Laaksonen ja aluetoimikunnan edustaja Marja Kyrölä. Viljo
Kurppa toimii jätevesitoimikunnan kokoonkutsujana ja seuraa lainsäädännön muutoksia.
Pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta eniten kannatusta sai jätevesiosuuskunnan perustaminen.
3. Helmi Salomaan ideoima ja hoitama taidenäyttely oli Tuohitun koulussa 12.7.–1.8.2010.
Sunnuntaina 11.7 oli avajaiset, jonne kaikki olivat tervetulleita. Näyttelyyn ei ollut pääsymaksua. Näyttelyyn osallistui 6 harrastajataiteilijaa sekä 1 ammattitaitelija. Näyttelyä mainostettiin hallituksen jäsenten jakamilla mainoksilla (220 kpl) postilaatikoihin, tienvarsimainoksella, lehti-ilmoituksilla sekä sähköpostin välityksellä mahdollisimman laajalle alueelle. Näyttelyyn tutustui yhteensä n. 200 vierasta. Palaute oli hyvin myönteistä. Kesä oli
kuuma, joten näyttelyn aikana vieraille tarjottiin kotimehua virkistykseksi. Sekä Salon Seudun sanomat että Perniön Seudun lehti tekivät näyttelystä jutun.
4. Taidenäyttely aikana pidettiin pihakirppis 24-25.7.2010. Kaikki halukkaat olivat tervetulleita myymään ja ostamaan. Kirppiksen aikana todettiin, että 2 päivää on liikaa, seuraavan kerran tapahtuma on yhden päivän. Mainostusta olisi myös ehdottomasti tarvittu enemmän.
5. Perinteinen kesäretki oli 14.7.2010. Tänä vuonna tutustumisen aiheena oli merellinen retki.
Sirke Aarnio hoiti kaikki järjestelyt. Retkeen osallistui 12 henkilöä, kyläyhdistys tarjosi aamukahvit ja sämpylät kaikille osallistujille. Tutustuimme Taalintehtaalla tehdasmuseoon,
1950-luvun tehdasasuntoihin ja tehdasalueen pienoismalliin. Pääsimme myös käymään terille, jossa sai katsella ja kuunnella mm. perinteistä afrikkalaista musiikkia. Omakustannuslounaan jälkeen lähdimme Högshåraan. Kuumana päivänä kävimme uimassa ja kahvilla Farmor’s kaffe-paikassa.
6. YK:n päivä 24.10.2010 oli kyläyhdistyksellemme erittäin merkittävä päivä. Saimme avatuksi kylän nettisivut. Tanja Virtanen oli kesän ja syksyn aikana kehitellyt sivujen ulkonäköä ja
teimme Nettihotellin kanssa sopimuksen sivujen ylläpitämisestä. Nettisivujen kanssa tiedottaminen toiminnasta onnistuu nopeasti ja parhaiten. Nettisivujen osoite on www.tuohittu.fi
7. Tuohikodossa pidettiin korukurssi lauantaina 30.10.2010, osallistujia oli 13 aikuista ja 1 lapsi. Korukurssin vetäjänä oli Marjan koulun keittäjä Kaisu Tuominen. Kyläyhdistys tarjosi
kurssin aikana kaikille kahvia, teetä ja mehua sekä piparia. Jokainen sai lämmittää mikrossa
tuomansa aterian. Tunnelma oli todella lämmin ja osallistujat innokkaita tekemään koruja
niin itselleen kuin lahjaksikin. Kurssin lopuksi sovimme jo alustavasti seuraavasta kurssista.
8. Kyläkoululla alkoi itämaisen tanssin kurssi 2.marraskuuta 2010. Kurssi on tiistaisin klo
18.00–19.30. Kurssin vetäjä löytyi taas suhteiden avulla Muurlasta. Osallistujia on ollut n.
8-10/kerta. Innokkaita tanssijoita on tullut Salon keskustasta, Perniön kirkonkylästä, Kotaladosta ja Tuohitusta.
9. Kylän yhteinen joulujuhla pidettiin kyläkoululla 5.12. klo 17. Ohjelma oli perinteinen, musiikista vastasi Riitta Helenius ja Satu Riitinki. Joulupukin tervehdyksen toi Viljo Kurppa tarinoiden omalla, persoonallisella tavallaan. Joulujuhlaan tulevat saivat joulupuuron ja ”väskynäsopan”, jotka Satu oli valmistanut. Jälkiruuaksi paistoimme joulutortut koulun keittiössä sekä tarjosimme kahvit. Osallistujille esiteltiin nettisivujen sisältöä. Nettisivut herättivät
ansaittua huomiota. Sivujen avulla ilmoitetaan alueen tapahtumista, tiedotetaan kursseista ja
retkistä, sivuilta löytyy aikaisemmista tapahtumista pdf-tiedostoja ja kuvia.

