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TOIMINTAKERTOMUS 3/2014-3/2015
1. Kyläyhdistyksen esittely
Pajulahden kyläyhdistys ry on taloudellisesti voittoa tuottamaton ja puolueellisesti sitoutumaton yhdistys. Kyläsuunnitelmassamme olemme linjanneet niitä suuria linjoja ja visioita, joita
tavoittelemme kylämme kehittämiseksi. Toimintamme tarkoituksena on elinvoimaisen ja vetovoimaisen maaseudun kehittäminen ja rakentaminen. Yhdistys järjestää kylällä erilaisia tapahtumia ja mukavaa yhdessä oloa ja pyrkii näin lisäämään kylän viihtyisyyttä.
Kyläyhdistykseen kuuluvat kaikki kylän asukkaat, ja jäsenmaksuja ei kerätä. Kyläläiset valitsevat kerran vuodessa uuden hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri sekä 7 jäsentä. Kyläyhdistyksen hallitus toimii yhden vuoden ja jäsenet voidaan valita
aina uudelleen.
2. Kyläyhdistyksen hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarno Pennanen, varapuheenjohtajana Matti Ahonen ja sihteerinä Piia Siitonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Kimmo Hirvonen, Aira Pennanen, Anne
Puurunen, Arto Rautiainen, Annukka Ruotsalainen, Esa Sergejeff, Niina Ukkonen ja Pekka
Väänänen.
Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui kolme kertaa.
3. Yleiskatsaus toimintaan
Kyläyhdistys sai Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustusta
toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2014 (1000€) sekä haki yleisavustusta vuodelle 2015.
Uimarannalla olevan venelaiturin käyttö kiellettiin. Laivanranta-alueelle asennettiin tilapäinen
venelaituri, jonne veneet kehotettiin siirtämään.
Leikkikentän hiekka vaihdettiin nykymääräykset täyttävään turvahiekkaan. Leikkikentän välineiden tarkastus tilattiin Leikkiturva Oy:ltä. Tarkastuksessa todettiin, että osa leikkivälineistä
ei täytä turvamääräyksiä. Nämä välineet poistettiin. Uusien liekkivälineiden hankintaan haettiin
Kuopio-Nilsiä –yhdistysmissopimuksessa kuvattua kylien kehittämisrahaa.
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Hallitus on tiedottanut toiminnastaan kylän internet-sivuston (www.pajulahdenkyla.fi), sosiaalisen median (www.facebook.com/pajulahdenkyla), sähköpostilistan sekä talouksiin jaettavien
ilmoitusten kautta.
4. Järjestetyt tapahtumat sekä yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa
Kyläyhdistys on toimintakauden 3/2014-3/2015 aikana järjestänyt seuraavat tapahtumat:
 Huhtikuu
o Nilsiän kevätmarkkinat
 Toukokuu
o Disko Pajulahden ja Kuuslahden koulun oppilaille Pajulahden
koululla
 Kesäkuu
o Talkoot rannalla
o Kesäkukat rannalle ja kyläraitille kantatie 75:lle
o Juhannusjuhlat
 Elokuu
o Kalailta ja
o Lasten onkikisat yhdessä osakaskunnan kanssa
o Kärrykirppis
 Marraskuu
o Disko Pajulahden ja Kuuslahden koulun oppilaille Pajulahden
koululla
 Joulukuu
o Jätevesi-ilta yhdessä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden, Pieksänkosken ja Pöljän Vesiosuuskunnan kanssa
o Joulumyyjäiset
o Kauneimmat joululaulut Pajulahden koululla yhdessä Nilsiän
alueseurakunnan kanssa
 Maaliskuu 2014
o Perhepilkki
o Vuosikokous
Kyläyhdistys on luovuttanut 50€:n stipendin annettavaksi Pajulahden koulun ”toiset huomioivalle, auttavaiselle, reippaalle ja iloiselle” oppilaalle.
”Tervetuloa Pajulahteen” –paketteja toimitettiin 3 talouteen.

