PORKKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N  VUOSIKERTOMUS  2011

TOIMINTA-AJATUS
Porkkalan kyläyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu kaikille avoin yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää alueen asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden sekä alueella vierailevien viihtymistä, vaalia kulttuuriperintöä ja edistää alueen kehittymistä. Aluetta ei ole tarkkaan rajattu vaan se on luoteinen Koskenpää, joka käsittää useita kyliä ja kaikki toiminnastamme ja tuon alueen asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

TOIMINTA
Toimintamme oli koko vuoden vilkasta ja se painottui suurelta osin kylätalon rakentamiseen.
Talkoita pidettiin ympäri vuoden ja rakennusprojekti eteni aikataulussa.  Muuraustyöt saatiin saumauksia vaille valmiiksi, terassi ja pääsisäänkäynnin katos on viimeistelyä vaille valmiit, maalämpöpumppu ja vesipumppu asennettiin joulukuussa joten talo saatiin lämpiämään myös maalämmöllä ja vettä saadaan sisälle kunnon paineella. 
Osallistuimme toukokuussa Jämsän Paunussa Hyväntuulen Messuille Jämsän kylien osastolla ja heinäkuussa Joki virtaa hankkeen regattatapahtumaan Jämsän satamassa.
Kutsuimme syyskuussa Jämsän kylät vieraiksi kylätalollemme ja keskustelimme kylien välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksista , lisäksi kyläyhdistyksemme osallistui Jämsän seudun kylien neuvottelutilaisuuteen aiheena kylien yhteistyö Jämsän ja Kuhmoisten seudulla, tilaisuus pidettiin Turkinkylän maamiesseurantalolla.
Osallistuimme Koskenpään Markkinoille missä kylätalomme rakentaminen sai ”Vuoden koskenpääläinen teko” maininnan.
Rakennustalkoiden lisäksi olimme juhannussunnuntaina siivoamassa Himoksen leirintäalueen juhlien jäljiltä.  Perinteisesti osallistuimme Porkkalan Riistapoikien kanssa Nesteralli Finlandin Urrian erikoiskokeiden järjestelyihin myymällä osuudellamme pääsy- ja parkkipaikkalippuja sekä toimimme järjestyksen valvojina. Kioskipaikkoja oli Urrian tien varressa kaksi (Perämäentien risteys ja Tannerin pelto), mistä myytiin mm. makkaraa pannukakkua, kahvia ja virvokkeita. Järjestelyihin osallistui yli neljäkymmentä talkoolaista.
Järjestimme 31.12.2011 rakenteilla olevassa kylätalossamme Uudenvuoden vastaanottajaiset. Ohjelmassa oli pienen purtavan lisäksi, puolenyönaikaan näyttävä ilotulitus. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä 65 ja yksi yhteisöjäsen.



TALOUS
Kyläyhdistyksen talous muodostui jäsenmaksuista ja talkoilla saaduista tuloista sekä rakennushankkeeseen nostetusta lainasta ja rakennushankkeeseen saadusta Euroopan maaseudunkehittämisen maatalousrahaston investointituesta. 
Varsinaisen kyläyhdistystoiminnan tilinpäätös oli 1104,35 euroa ylijäämäinen.

HALLINTO
Kyläyhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Markku Koponen varapuheenjohtaja Pertti Koskinen ja varsinaisina jäseninä Hannu Porkkala, Kirsi Porkkala, Sakari Puttonen, Mika Sarataho ja Tapani Veijonen sekä varajäseninä Alpo Ahonen ja Kari Heinämäki sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri / rahastonhoitaja Tuula Koponen.
Kirjanpito ostettiin Jokilaakson Tili ja Konsultointi Oy:ltä.
Vuosikokouksen lisäksi pidettiin neljä hallituksen kokousta ja sekä rallitalkoiden järjestelytoimikunnan kokous.
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