VUOSIKOKOUS 2012
Aika

27.05.2012 klo 16.00

Paikka

Tuohikoto

Käsiteltävät asiat
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Kokouksen avaus klo 16.00
Tervetuloa kaikille
Mukana myös Perniönseudunlehden edustaja sekä Salon kaupunginhallituksen jäsenet Elina Suonio-Peltosalo ja Eeva Koskinen
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Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta (pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)
Puheenjohtaja valittiin Marja Kyrölä
Sihteeri Tanja Virtanen
Pöytäkirjan tarkastajat Ellen ja Simo Oksanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ilmoitus kokouksesta Perniönseudun Lehdessä 10.5.2012, nettisivuilla ja kapunkitiedotteessa

4

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
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Vuoden 2011 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Toimintakertomus on nähtävissä kyläyhdistyksen nettisivuilla.
Vuoden aikana on ollut useita hallituksen kokouksia sekä erilaisia pienkursseja.
Kaupungilta on anottu ja saatu toiminta-avustusta kyläläisten virkistystoimintaan..
Kyläyhdistys osallistui sekä KOKO-hankkeeseen (kyläkeskuksen kehittämisja kaavoittamishanke) että Leader-hankkeeseen anomalla ja saamalla investointiavustusta pienhankkeisiin kyläyhdistyksen toiminnan tehostamiseksi.
Lisäksi on järjestetty kesäretki ja joulujuhla sekä on ollut kansalaisopiston liikuntaryhmä.
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Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
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Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Vuoden 2012 toimintasuunnitelma pitää sisällään kesäretken, joulujuhlan,
pienkursseja eri aiheista (risu/paju, havu, tilkku, helmi), vaali-illan kunnallis-
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vaaliehdokkaille: ehdokkaat maksavat pienen maksun, jotta kahvitarjoilu
saadaan kustannettu.
Tiedotus tapahtuu nettisivuilla, kaupunkitiedotteessa, sekä kaupungin nettisivuilla, tarvittaessa myös pienillä lehti-ilmoituksilla.
Jos kaupungilta saadaan avustusta, niin tiloja parannetaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin sopiviksi.
Hanne Vainikka esitti talousarvion vuodelle 2012.
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Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2012
Aki ja Maiju Toivoniemi eivät jatka hallituksessa. Milja Eklund jää 70% pois
ja jatkaa 30%:lla, hänelle lähetetään jatkossa kaikki tiedotteet ja kokouskutsut.
Kyläyhdistyksen hallituksessa jatkavat Mika Huunonen, Satu Kaukiainen,
Marja Kyrölä, Katri Valde, Tanja Virtanen, ja uusina Anne Kurki sekä Jenni
Manelius.
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Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle
2012 (yksi tai kaksi)
Ellen ja Simo Oksanen jatkavat toiminnantarkastajina
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Muut asiat
Jätevesiasiaa: 3.5.2012 on perustettu Kaukola-Tuohittu-Ylikulman jätevesiosuuskunta, jonka jäseninä toimivat Harri Aaltonen, Antti Alanen, Jani
Mussaari, Juha Reponen, Viljo Kurppa (pj), Tapio Ilola ja, Ari Santasaari.
Jäsenmaksuksi tulee 200 € ja jätevesisuunnitelman teko maksaa 15 000 –
20 000 €.
Lisätietoja tulee kyläyhdistyksen nettisivuille, kunhan asiasta tulee virallinen.
Kisko-triathlon 7.7.2012: Pyöräilijöiden juottopiste tulee Tuohikodon kohdalle ja vapaaehtoisia tarvitaan noin 4 kpl.
Kesäretki: kohdetta ei vielä päätetty, ajankohta on heinäkuun lopussa, tiedotus tapahtuu kyläyhdistyksen nettisivuilla.

Kokouksen päättäminen 16.40.
Tuohitussa 28.5.2012
Marja Kyrölä _________________________
Puheenjohtaja .

Tanja Virtanen _________________________
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Ellen Oksanen _________________________

Simo Oksanen ________________________
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Tuohitun kyläyhdistyksen vuosikokouksessa
27.5.2012 kyläläisillä oli mahdollisuus kysellä eri
asioista Salon kaupunginhallituksen jäseniltä Eeva Koskiselta ja Elina Suonio-Peltosalolta. Tässä
tiivistetysti keskustelun kulkua:
Eeva ja Elina puhuivat koulukyydeistä – asia otetaan
esille vielä valtuustossa, mutta koulukyytejä ei avata
muille kyyditettäville. Palveluliikenneselvitys on
parhaillaan menossa (ketä käyttävät kuljetuspalvelua
ja miksi). Logistiikkaa suunnittelee Turussa asuva
Roope Virta ja kaupunkiin pitäisi tulla yksi kuljetusyksikkö, jotta kuljetus saataisiin sujuvaksi.
Perniön lukio on luvattu säilyttää, Salon lukion rehtori ei pysty hoitamaan omasta mielestään kahta eri lukiota ja parhaillaan Perniön yläkoulun rehtori harkitsee lukion rehtorin tehtäviä (siis yläkoulun ja lukion toimintojen yhdistämistä harkitaan). Saloon on menossa 30 oppilasta enemmän
kuin tilaa on. Nykyisellään Perniön lukiota kuihdutetaan eri tavoin.
Aluetoimikuntatyö on lakkautuksen alla ja aluetoimikuntien työtä ei arvosteta, virkamiesten mielestä aluetoimikunnat turhan byrokraattisia. Lähidemokratia on jatkossa haasteellista, kuntalaisten mukaan ottaminen päätösten tekoon vaikeaa ja Salossa haasteena on se, etteivät virkamiehet
kuuntele ulkopuolisia – asioita pitäisi katsoa mahdollisimman laajasti (ei vain kaupunkiperspektiivistä), nykyisellään päätökset keskittyvät torin ympärille.
Kirjastoverkko halutaan ylläpitää ja tästä johtuen Kiskossa aiotaan yhdistää kirjasto, seurakunnan
toimet ja nuorisotoimi, jotta palvelut saadaan pidettyä toiminnassa.
Naarjärven uimarannan kohtalo tulevaisuudessa vaakalaudalla, millä saunaa ja rantaa ylläpidetään kunnossa ( kyläyhdistysten Ylikulma-Tuohittu - yhteistyötä tulevaisuudessa kannattaa harkita ainakin joissain asioissa), koska yhdistyksiä tarvitaan tulevaisuudessa, jotta palveluja saadaan
tuotettua ja ylläpidettyä.
Sairaalan toimintoja tarkastellaan piiristä hyvin tiukoin budjettisidonnaisin silmin. Sairaala tulee
nähdä hyviä palveluja tarjoavana asiantuntijalääkäreitä käyttävänä, luotettavana alueyksikkönä.
Koska leikkaussalit ja valvonta ovat jo rakennettuja, pitää niitä myös käyttää ja toimintoja tarkastella asukaslähtöisistä tarpeista. Saaristokunnat käyttävät myös palveluja ja matkat ovat pitkiä
Turkuun. Eri vaihtoehtoja tulee tarkastella realistisesti.
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Mahdolliset lomautukset tuottanevat ongelmia, jos niihin joudutaan. Jos henkilökohtaiset palkkalisät olisi jäädytetty kahdeksi 2 vuodeksi, niin säästö olisi ollut 6,4 milj. euroa kaupungin kuluissa
(tämä olisi ollut kenties ”helpoin” säästökohde kokonaisuutta ajatellen). Myös yhden prosentin
palkka-alennuksista on puhuttu. Salossa ei ole tähän mennessä tiedostettu/haluttu ajatella mahdollisuutta, että Nokia voisi lähteä Salosta pois. Markkinointijohtaja näkee mahdollisuudet ICTalalla (ainoastaan), pienten yritysten tukeminen olisi tärkeää, koska toista ”nokiaa” ei synny helposti tilannetta parantamaan.
Vanhustenhoito/kotipalvelu huolettaa ihmisiä, kotihoidon ihmiset ovat myös huolissaan tilanteesta. Hoidettavien ihmisten pitäisi olla ensisijaisia toiminnan kohteita eikä tekniikan, jonka pitäisi
olla apuna: kotihoidon työntekijältä työajasta voi mennä 60 % paikasta toiseen liikkumiseen ja raportointiin – vain 40 % jää itse hoitotyöhön. Omaishoitajat on aliarvioitu voimavara, koska omaishoidon tuki on huomattavasti halvempaa kuin hoitopaikka. Tällä hetkellä omaishoidon tukirahat
jäädytetty, hoitajien vaihtuvuus on suurta ja ihmiset kokevat (hoidettavat ja omaiset), ettei tieto
kulje.
Huostaanottojen määrä kasvanut, ihmisten pahoinvointi lisääntynyt ja ongelmalasten määrä lisääntyy. Nuoret syrjäytyvät, mutta miten saada heidät yhdistys/urheiluseuratoimintaan mukaan.
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Tuohitun kyläyhdistyksen toimintakertomus 2011
Tuohitun kyläyhdistys toimii Tuohitun seutukunnan alueella.
Kymmenen kunnan yhdistyttyä Salon kaupungiksi on kyläyhdistyskin laajentanut toiminta-aluettaan Kaukolan, Kistolan ja Pullolan kylien sekä Tuomarintien ja Aaljoen suuntaan.

Kyläyhdistykseen voivat kuulua kaikki halukkaat ja jäsenmaksua ei ole. Kokoontumispaikkana
on Tuohitun vanha koulu, Tuohikoto. Kyläyhdistys on perustettu 15.9.1998. Toiminta on ollut
välillä aktiivista, mutta hiljaisia vuosia on ollut myös mukana. Kyläyhdistys aktivoitui uudelleen
keväällä 2008, jolloin hallitustyöhön tuli mukaan uusia jäseniä.

Tuohitun kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat:
Juha Reponen, puheenjohtaja 21.5.2011 asti
Simo Oksanen, varapuheenjohtaja 21.5.2011 asti
Sirke Aarnio, rahastonhoitaja 21.5.2011 asti
Helmi Salomaa, 21.5.2011 asti
Maiju Toivoniemi, 21.5.2011 asti

Mika Huunonen, puheenjohtaja 21.5.2011 lähtien:
Marja Kyrölä, sihteeri
Hanne Vainikka, rahastonhoitaja
Satu Kaukiainen
Tanja Virtanen, nettivastaava
Milja Eklund, 21.5.2011 lähtien
Aki Toivoniemi
Minna Patrakka, erosi lokakuussa paikkakunnalta muuton takia
Katri Valde, lokakuusta 2011 lähtien

Kyläyhdistyksen hallitus on kokoontunut tarpeen mukaan nopeastikin, mutta varsinaisia kokouspäiviä ovat olleet 17.3, 23.4, 21.5, 7.6, 21.7, 8.9, 5.10 ja 2.11.2011.
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Tiivistelmä Tuohitun kyläyhdistyksen toiminnasta vuonna 2011

1. Korukurssi 22.1.22011
2. Yhdistymissopimuksen toiminta-avustuksen haku Salon kaupungilta 29.3.2011
3. KOKO-hankkeeseen osallistuminen 16.4.2011
4. Linnunpönttökurssi 9.4.2011
5. Tuohitun kyläyhdistyksen vuosikokous 21.5.2011
6. Kesäretki Tammisaareen 31.7.2011
7. Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä itämaisen vatsatanssin ja liikunnan kurssi alkaen
15.9.2011
8. Havukranssikurssi 29.10.2011
9. Korukurssi 12.11.2011
10. Joulujuhla 4.12.2011
11. Ykkösakselin ”Elämää kylille pienillä investoinneilla”-hankkeen hyväksyminen15.12.2011

1. Tuohikodossa pidettiin korukurssi lauantaina 22.1. pakkasen paukkuessa. Aikuisia oli mukana
6 ja lapsia 3. Kurssilla tuunattiin vanhoja koruja ja tehtiin uusia. Kyläyhdistys tarjosi osallistujille kahvia, teetä ja mehua. Keittiössä sai lämmittää lounaan. Kurssin vetäjänä toimi Kaisu
Tuominen. Seuraavan kurssin ajankohdaksi sovittiin 12.11.2011.
(http://www.tuohittu.fi/ajankohtaista.htm)

2. Yhdistymissopimuksen mukaan tuli kaupungilta mahdollisuus hakea toiminta-avustusta mm.
kyläyhdistyksille. Päätimme hakea 4000€ yhdistyksemme kehittämiseen ja kyläläisten virkistykseen. Saimme 2000€, joka oli merkittävä summa, koska varoja on saatu tähän asti vain
joulujuhlissa suoritetuista arvonnoista.

3. Päätimme hakea mukaan KOKO-hankkeeseen. Hanke piti sisällään toiminnallisen kyläsuunnittelun ja kyläkaavoituksen suunnitteluprosessin kehittämisen. Tanja teki hankkeeseen hakemusselvityksen. Salosta pilottikyläksi valittiin Hajala. Tuohitun kylä oli hyvä ”kakkonen”,
koska täällä ei ole enää palveluita tarjolla kyläläisille (mm. koulu, posti ja kauppa lopetettu).
Lähin toimiva koulu on Ylikulmalla Mussaaren koulu, jossa Tuohitun oppilaat käyvät alakoulunsa. Saimme kuitenkin tilaisuuden päästä kaupungin rattaisiin mukaan ja nettisivumme laajempaan tietoisuuteen (www.tuohittu.fi).
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4. Huhtikuun keväisenä pakkaspäivänä kokoontui 5 innokasta pöntöntekijää koulun katoksen
alle. Kurssin vetäjänä toimi Aimo Herranen, joka oli varustautunut monipuolisin tarvikkein,
joita kurssilaiset katselivat hämmästyneinä: pihalta löytyi mm. naulapyssy sekä erilaisia sähkötyökaluja. Kurssilaiset saivatkin tietoiskun työkaluista pöntönteon lomassa. Valmiita pönttöjä oli yli 30, erikoisuutena mm. kerrostalo esim. talitinteille. Kolopesijät saivatkin runsaasti
uusia asuntoja ja tuulihaukkakin sai pesäpöntön: valmiista tuotoksista on kuvia kyläyhdistyksen kotisivuilla (http://www.tuohittu.fi/lintu2011.htm).
5. Vuosikokous pidettiin koululla 21.5.2011. Vuosikokouksen kohdassa ”muita asioita” keskusteltiin kylää koskevista asioista. Sovittiin, että jätevesineuvojaa pyydetään käymään koululla
kertomassa jätevesi/viemäriasioista, koska jätevesi puhutti osallistujia paljon. Marja kertoi
Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmasta. Ohjelmaan lisättiin kohta Tuohitun pohjavesialueesta
ja kylämaisemasta. Kesäretkestä puhuttiin myös runsaasti ja kaupungin avustusta päätettiin
käyttää retken kustannuksiin. Hallitus sai luvan päättää retken kohteesta myöhemmin.

6. Kesäretki 31.7.2011 suuntasi kohti Tammisaaren kaupunkia ja sen saaristoa. 20 osallistujaa
oli mukana kauniina, lämpöisenä kesäpäivänä. Retken hinta oli 50€. Hintaan kuului aamukahvi, sämpylä ja makea pala, opastus Tammisaaren keskustassa, laivamatka ja lounas laivassa, paluumatkalla kahvi ja loput matkaeväät. Tähän käytettiin kaupungin avustusta.
Aamukahvi nautittiin luonnon helmassa ja kahvi maistui jokaiselle. Ennen kaupunkikierrosta
tutustuimme Raaseporin linnan raunioihin. Monelle tämä oli nostalgiamatka tuoden mieleen
kouluajan luokkaretket. Kaupunkioppaan tuttu murre ja loistava tietämys kertoi meille kaikille runsaasti uusia asioita Tammisaaresta.
Jokainen valitsi menusta matkan alussa itselleen mieluisan lounaan, joka nautittiin heti laivan, m/s Sunna II, lähtiessä. Meistä ei ollut kukaan aikaisemmin tutustunut tähän saariston
osaan, maisemat olivat upeat. Retkestä on valokuvia tarinoineen kylän sivuilla
(http://www.tuohittu.fi/kesaretki2011.pdf).

7.

Itämaisen

tanssin

ja

liikunnan

kurssille

oli

tulossa

runsaasti

oppilaita

(http://www.tuohittu.fi/tanssi2010.htm, http://www.tuohittu.fi/Vatsatanssi.pdf).
Tätä varten koululle hankittiin toiseen luokkahuoneeseen isot peilit. Kyläyhdistyksen uusi
puheenjohtaja Mika Huunonen onnistui järjestämään uudet peilit seinälle nopeasti.
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8. Havukranssikurssille (29.10.2011) ilmoittautui 14 osallistujaa, joista moni oli nuoria tai sitten
kauempaa tulleita uusia kasvoja. Saimme Anu Järvisen Kaukolan kylästä kurssin vetäjäksi.
Kun on hyvät tilat, voi rauhassa levittää mm. kuusen oksia, pajuja, erilaisia varpuja ja kuivakukkia

lattialle.

Kurssin

tuotoksia

voi

käydä

katsomassa

nettisivuilla

(http://www.tuohittu.fi/kranssikurssi.htm). Osallistuja toivoivat syksylle 2012 samanlaista
kurssia, joten se järjestetään uudelleen ilman muuta. Kyläyhdistys tarjosi mm. kahvia ja teetä.

9. Korukurssi oli 12.11.2011, osallistujia oli 14. Tällainen yhdessä tekeminen oli jälleen kerran
suosittua ja mukana oli aivan uusiakin kurssilaisia. Kurssin vetäjänä toimi totuttuun tapaan
Kaisu Tuominen (http://www.tuohittu.fi/helmikoru2011.htm). Kyläyhdistys tarjosi kuumia
virvokkeita kurssilaisille.

10. Joulujuhla oli koululla 4.12.2011 ja jälleen kerran oli runsaasti kyläläisiä mukana. Satu hoiti
ammattitaidolla joulupuuron ja sopan. Esiintyjiksi saimme dir.cant. Riitta Heleniuksen ja lausuntataiteilija Anne Haapalan, itämaista tanssia esitti kurssin opettaja Anne Kurki. Esiintyjien
matkakulut kustannettiin yhdistymisavustusvaroista. Tunnelmia tilaisuudesta on nähtävänä
http://www.tuohittu.fi/joulu2011.htm.
11. Syyskuussa oli paikallislehdissä Ykkösakselin ilmoituksia hankkeesta ”Elämää kylille pienillä investoinneilla”. Päätimme lähteä hankkeeseen mukaan ja anoa avustusta. Saimme monen vaiheen ja opastuksen jälkeen kaikki vaaditut asiapaperit täytettyä ja 15.12.2011 Ykkösakselin hallitus hyväksyi hankkeemme. Kiinteistöosakeyhtiö lupasi avustaa hanketta, jotta
kaikki tarpeellinen saadaan varmasti hankittua (mm. uusi kahvinkeitin, liesi, tietokone ja avlaitteet).
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TUOHITUN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
KOKOUKSET:
- Yleisiä kokouksia pidetään vähintään yksi: vuosikokous
- Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa
-

Järjestetään lyhytkursseja, mm. paperiaskartelu-, intialainen kasvisruoka-, kukka-asettelu-,
paju/kranssi- ja tilkkutyö-, helmikoru- ja perinteisiä käsityötekniikkakursseja
Järjestetään muuta toimintaa tarpeen ja kiinnostuksen mukaan
Järjestetään Syystapahtuma ja ravintolapäivä
Järjestetään käsityöostosmatka Tallinnaan

LIIKUNTAKURSSIT:
- Järjestetään kahvakuulakurssi
- Järjestetään core-curssi
KOULUTUS
- Osallistutaan seutukuntaa koskeviin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin
- Pidetään seutukuntaa koskevia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
TIEDOTTAMINEN
- Sääntömääräisestä kokouksesta ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan Perniönseudunlehdessä
sekä yhdistyksen omilla netti- ja Facebook-sivuilla, lisäksi voidaan jakaa henkilökohtainen
kutsu toimialueen postilaatikoihin
- Kursseista ja muista tapahtumista tiedotetaan myös kaupunkitiedotteessa
- Kutsut ja muut mahdolliset tiedotteet laitetaan luettavaksi Tuohikodon seinällä olevalle ilmoitustaululle
Yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnasta viime vuosilta löytyy www.tuohittu.fi ja Facebookista
Tuohitun Kyläyhdistys.
Toiminta-avustusta käytetään osaan kylän kesäretken kustannuksista, perusaskarteluvälineistön
hankintaan, pihakalusteiden ja grillin ostoon, toimitilojen yleisilmeen kohentamiseen, pihan turvallisuuden parantamiseen, astiaston uusimiseen, kudontatilan kunnostukseen ja lämmityksen täydentäminen (ilmalämpöpumput korvaamaan epäekologisen öljylämmityksen).
Osallistujia oli aiempaa enemmän ja kiinnostus perinteisiä kädentaitoja kohtaan on kasvussa, mutta
myös eksotiikka (intialainen kasvisruoka) ja liikunta (kahvakuula ja core) kiinnostavat ihmisiä.
Salon kaupungin yhdistymissopimuksen ajatusten mukaan haluamme edesauttaa oman alueemme
pysymistä viihtyisänä ja kaikkia ympäristön asukkaita palvelevana alueena. Viherkaupunkiajattelun
mukaan on huomattavasti ekologisempaa, että yksi ihminen tulee ohjaamaan monia tänne kuin se,
että kymmenen ihmistä ajaa yksin autolla kaupungin keskustaan (koska joukkoliikennettä ei ole).
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Kyläyhdistyksen toiminnan aktivoiminen palvelee tätä tarkoitusta parhaiten. Asukkaita kylän keskuksena olevasta Tuohikodosta n. 10 km säteellä on n. 800 ja juuri muita ohjattuja harrastusmahdollisuuksia alueella ei ole. Kursseille, liikuntaan, eri tapahtumiin ja retkille osallistuminen on mahdollista kaikille asiasta kiinnostuneille.
Saatujen toiminta-avustusten myötä kyläyhdistyksen toiminta on monipuolistunut ja kurssien määrä
lisääntynyt. Toiminta-avustus on kyläyhdistyksen ainoa tulolähde, joka takaa toiminnan jatkumisen
tulevina vuosina. Lisääntynyt tarjonta herättää ihmisissä mielenkiintoa ja jopa yllättyneisyyttä, että
näin pieni kyläyhdistys on niin vireä.
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