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PORKKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2012

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 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.  Kesällä tehtiin pihatyöt jätevesijärjestelmineen kylvöjä ja istutuksia vaille valmiiksi. Kylätalon sisustustöitä ja viimeistelyjä tehtiin ja rakennustöissä pysyttiin aikataulussa ajatellen 14.03.2013 hankkeen päättymistä.
Koskenpääviikon avajaiset järjestettiin kylätalolla ja loppukesästä ”possujuhlat”, molemmissa tilaisuuksissa oli runsaasti osallistujia. Lisäksi järjestettiin perinteinen uuden vuoden vastaanottotilaisuus.
Osallistuimme Koskenpään Pirtillä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kylien yhteistoimintaan liittyvään ideapalaveriin ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun oppilaat tekivät oppilastyönä meille suunnitelman ”Hirveen Hyvä Talvitapahtuma” tilaisuudesta.
Rakennustalkoiden lisäksi istutimme metsää ja  olimme juhannussunnuntaina ja heinäkuun  lopulla siivoamassa Himoksen leirintäaluetta juhlien jäljiltä.  Perinteisesti osallistuimme Porkkalan Riistapoikien kanssa Nesteralli Finlandin Urrian erikoiskokeiden järjestelyihin myymällä osuudellamme pääsy- ja parkkipaikkalippuja sekä toimimme järjestyksen valvojina. Järjestelyihin osallistui noin kolmekymmentä talkoolaista.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä 69 ja kolme yhteisöjäsentä.

TALOUS
Kyläyhdistyksen talous muodostui jäsenmaksuista ja talkoilla saaduista tuloista sekä rakennushankkeeseen nostetusta lainasta ja rakennushankkeeseen saadusta Euroopan maaseudunkehittämisen maatalousrahaston investointituesta. 
Varsinaisen kyläyhdistystoiminnan tilinpäätös oli 5544,65 euroa ylijäämäinen.
HALLINTO
Kyläyhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Markku Koponen varapuheenjohtaja Pertti Koskinen ja varsinaisina jäseninä Alpo Ahonen, Eeva Mäkinen, Sakari Puttonen, Mika Sarataho ja Tapani Veijonen sekä varajäseninä Hannu Porkkala ja Kirsi Porkkala sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri / rahastonhoitaja Tuula Koponen.
Kirjanpito ostettiin Jokilaakson Tili ja Konsultointi Oy:ltä.
Vuosikokouksen lisäksi pidettiin ylimääräinen yleinen kokous, yhdeksän hallituksen kokousta ja sekä kaksi hallitusten yhteiskokousta Porkkalan Riistapoikien kanssa sekä yhteistyöpalaveri syyskuussa JAMK:n edustajien kanssa.
Vuoden 2012
 toimintakertomuksen vakuudeksi:

Markku Koponen			Pertti Koskinen
puheenjohtaja				varapuheenjohtaja

Alpo Ahonen				Eeva Mäkinen

Mika Sarataho				Tapani Veijonen

Sakari Puttonen			Tuula Koponen
				sihteeri / rahastonhoitaja









