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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Ryttylän kyläyhdistys ry on jatkanut työtä kylän palvelujen säilymiseksi. Tällä toimintakaudella kyläyhdistys
on erityisesti ponnistellut kylän terveyspalvelujen puolesta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymä on kuitenkin päättänyt lakkauttaa Ryttylän terveysaseman. Sen toiminta loppuu 30.4.2016.
Ponnistelujemme tulokseksi voimme lukea sen, että neuvolatoiminta jatkuu Ryttylässä, tosin jatkossa
koulun yhteydessä. Vuoden varrella on pohdittu, olisiko tarpeen tukea korvaavia palveluja tai helpottaa
sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa kylässä. Terveyspalvelujen saavutettavuus heikkenee, kun
lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanotot siirtyvät Riihimäen sairaalan tiloihin.
Kyläyhdistys on ollut kylällä ja mediassa esillä monin tavoin aktiivisesti, mutta vielä ehkä enemmän olisi
voitu vaikuttaa, jos jäsenmäärä olisi vastaavasti kasvanut. Se on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan.

KAMPANJOINTI TERVEYSPALVELUJEN PUOLESTA
Kyläkokous, kyläyhdistyksen vuosikokous, järjestettiin Vanhassa Trokarissa 6.3.2015. Kokous otti kantaa
Ryttylän terveyspalvelujen säilymisen puolesta ja niiden järjestymiseen ryttyläläisten kannalta
mahdollisimman hyvin. Kannanotto lähetettiin Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän
yhtymähallitukselle ja Hausjärven kunnanhallitukselle. Pyysimme kuntayhtymää järjestämään
keskustelutilaisuuden Ryttylän terveyspalvelujen tulevaisuudesta ja ryttyläläisten kuulemiseksi.
Yhtymähallitus päättikin, että 10.6.2015 Ryttylän koululla järjestetään keskustelutilaisuus. Salintäysi joukko
ryttyläläisiä sai yllätyksekseen kuulla, että Ryttylästä aiotaan kevään 2016 aikana lakkauttaa kaikki
terveysaseman palvelut, myös neuvola.
Kyläyhdistys kutsui koolle kyläläisille avoimen ideointi-illan (16.6.), jonka tuloksena päätimme kerätä
Ryttylän terveyspalvelujen puolesta adressiin nimiä kylällä ja internet-palvelussa. Nimiä kertyi lähes 1300
(tarkalleen 1287). Adressi luovutettiin 31.7.2015 Hausjärven kunnanjohtaja Aleksi Heikkilälle ja sitä tietä
Hausjärven kunnanhallitukselle liitteenä huomautukseen, jonka teimme ehdotuksesta Hausjärven, Lopen ja
Riihimäen yhdistymisesitykseksi. Käsittelimme huomautuksessamme palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta Ryttylän näkökulmasta.
Nimilistat lähetettiin vielä 9.10.2015 sähköpostina Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän
yhtymähallitukselle ja sen jäsenille linkitettyinä kannanottoomme ”Terveyspalvelut on Ryttylässä
järjestettävä uusin toimintatavoin”. Uutta voisi olla esimerkiksi sähköisten terveyspalvelujen aktiivinen
käyttö. Kuntayhtymän yhtymähallitus antoi 28.10.2015 vastineen kannanottoomme. Ryttylän terveyasema
kuitenkin lakkautetaan keväällä 2016.
Kampanjointimme saavutuksena voidaan pitää, että neuvolatoiminta jatkuu, tosin koulun yhteydessä.
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VUODEN TAPAHTUMIA TEEMOITTAIN
Laskiaistapahtuma järjestimme Ykslammin ison pulkkamäen laavulla 15.2.2015 klo 11-13. Kävijöitä riitti,
arviolta 60.
Ryttylän yhdistystreffit järjestimme kyläkirjastolla 13.4.2015. Kutsutuista treffeille osallistui 9 yhdistystä.
Päätettiin järjestää yhteinen kesätapaaminen, joka ei kuitenkaan toteutunut. Vuosittain keväällä
järjestetään yhdistysten yhteinen tapaaminen, jossa mietitään kuluvan vuoden tapahtumia ja joista tiedot
julkaistaan kyläyhdistyksen verkkosivuilla www.ryttyla.net. Tavoitteenamme on ollut lisätä kylän
yhdistysten yhteistyötä, jonka yhtenä muotona olisi sivuillamme päivitettävä kylän tapahtumakalenteri.
Punkanjoen maastokäynti toteutui 20.4.2015, jolloin Hämeen Ely-keskuksen, Hausjärven kunnan ja
Ryttylän kyläyhdistyksen edustajat ja muut kyläläiset kulkivat jokea tarkastelemassa sillalta toiselle
Majamäen sillalle asti. Timo Kantola otti kyläyhdistykselle kuvasarjan maastokäynniltä. Maastokäynnin
jälkeen ELY-keskuksen edustajat laativat 5.6.2015 valmistuneen lausunnon Punkanjoen tilasta ja
kunnostusmahdollisuuksista. Siinä todettiin, että Punkanjoen kunnostaminen vaatii huolellisen
suunnittelun ja lisäksi on selvitettävä toimenpiteiden luvantarve. Kyläyhdistys julkisti lausunnon Avoimet
Kylät -tapahtumassa 6.6.2015 ja verkkosivuillamme www.ryttyla.net
Punkanjoki valokuvissa -valokuvakilpailu julistettiin 6.6.2015 ja voittajakuva julkistettiin 8.8. 2015 Ryttyläpäivässä. Kilpailun voitti Juha Puustinen valokuvallaan Aurinkoinen Punkanjoki, joka oli myös Ryttyläpäivässä yleisön suosikkikuva. Voittaja sai kyläyhdistykseltä 20 euron lahjakortin Ifolor-valokuvakirjaan ja
voittoisa kuva laitettiin kyläkirjastoon näytteille.
Neuvottelukokous Punkanjoen kunnostamisesta järjestettiin 29.9.2015. Kutsuimme Vanhaan Trokariin
Punkanjoen perkausyhtymän, EMO ry:n ja Hausjärven kunnan edustajat sekä kyläläisiä. Kyläyhdistyksessä
päätettiin, että toistaiseksi valmistaudutaan vain talkoohankkeeseen isosorsimo -vieraslajin poistamiseksi
Punkanjoesta. Punkanjokiasia päätettiin ottaa esille seuraavassa kyläkokouksessa (vuosikokouksessa) ja jo
aiemmin joulunalustapahtumassa paloasemalla 21.11. 2015 klo 10-12. Verkkosivuillamme www.ryttyla.net
oli 22.1.2016 asti kysely Punkanjoen kunnostamisesta ( vastauksia saatiin 38).
Asiaa vei eteenpäin myös Hausjärven kunnan silloinen ympäristösihteeri, joka oli yhteydessä
Vanajavesikeskukseen. Kyläkokouksen jälkeen keväällä kutsutaan koolle kokous, johon osallistuu myös
Vanajavesikeskuksen edustaja.
Asemanseudun kunnostustalkoot järjestimme 25.4.2015 ja 2.5.2015 yhteistyössä Liikenneviraston ja Timo
Ratilaisen kanssa. Talkoita suunniteltiin 6.3.2015 ennen vuosikokousta kyläyhdistyksen hallituksen
kokouksessa, jossa Timo Ratilainen oli mukana. Talkoissa saatiin korjattua ja maalattua katoksia,
kunnostettua viheraluetta ja siivottua aluetta roskista. Mukana oli noin 30 henkilöä. Timo Ratilainen jatkoi
katosten maalausta 2.5.2015. Kumpanakin talkoopäivänä paikalla oli VR:n turvamies. Lähetimme
Liikennevirastolle kuvaraportin, jossa tuotiin esille asema-alueella kunnostusta vaativia kohteita.
Liikennevirasto antoi talkootyöstämme kiitokset ja jatkoikin kunnostustöitä: kesällä katoksiin laitettiin
syöksytorvet ja viheralueen kasvillisuutta raiteen 1 puolella on leikattu. Yhdistyksemme sai luvan istuttaa
viheralueelle muutaman puun ja lähettää laskun Rambollille. Keväällä on siis istutustalkoot.
Vappubrunssi järjestettiin jo perinteiseen tapaan asemanpuistossa 1.5.2015 klo 10-12 onnistuneesti. Siihen
osallistui noin 30 henkilöä. Kyläyhdistyksen lisäksi tapahtumaan osallistui Hausjärven kivenhiojat, Ryttylän
Kiri, Ryttylän VPK ja Ryttylän Martat.
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Avoimet Kylät -tapahtuma järjestettiin yhdistyksemme voimin Ryttylässä ensimmäistä kertaa 6.6.2015 klo
10-14. Tapahtuma on Hämeen Kylät ry:n valtakunnallinen tapahtuma, jonka nyt järjestimme yhteistyössä
kylän toimijoiden kanssa sekä yhteistyössä Hausjärven kunnan tonttimarkkinoiden kanssa kyläkirjaston ja
koulun pihapiirissä. Tapahtumalla oli kyläyhdistyksen puolelta myös Punkanjoki-teema, jokihan on aivan
kyläkirjaston läheisyydessä. Yhdistyksiä oli etukäteen ilmoittautunut 6 ja lisäksi oli noin 10
kirpputorimyyjää. Kävijämäärä oli odotettua suurempi, yli 200 henkilöä. Tapahtuman juontajalle Aarne
Heinolle yhdistyksemme myönsi kyläaktiivin diplomin. Yhdistysten välinen yhteydenpito ja omat
resurssimme ovat jatkotoimintaa ajatellen haaste.
Ykslammin pulkkamäen raivaustalkoot 12.10.2015 jäivät yhden henkilön varaan. Päätettiin, että jatkossa
talkoita ei järjestetä syyslomaviikolla eikä lyhyellä varoitusajalla. Aina pitää olla vähintään kaksi paikalla
turvallisuussyistä kun rinnettä raivataan kasvullisuudelta.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Hallitus päätti 8.8. kokouksessaan hallituksen jäsenten vastuualueista näin: aletaan nimetä projekteista ja
tempauksista vastaamaan vastuuhenkilöt täydennykseksi aiemmin sovitulle hallituksen tehtäväjaolle.
Tällaisesta oli ollut hyvä kokemus, kun Sanna Tiensuu toimi Avoimet Kylät -tapahtuman projektivastaavana.
Anu Viitala toimi vastuuhenkilönä, joka kutsui koolle neuvottelukokouksen Punkanjoen kunnostamisesta.
YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO
Kyläkokous, yhdistyksen vuosikokous, pidettiin 6.3.2015 Vanhassa Trokarissa.
SISÄINEN HALLINTO
Hallitukseen on toimikaudella kuulunut puheenjohtaja Petteri Kerko ja aluksi 7 jäsentä, mutta
varapuheenjohtaja Auli Pulli ei ehtinyt käydä kokouksissa ja erosi hallituksesta 4.6.2015. Koska varajäseniä
ei perustavassa kyläkokouksessa valittu, Auli Pullin tilalle ei hallitus voinut nimetä ketään.
Varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen keskuudesta Sanna Tiensuu, joka jatkoi tiedottajana
samanaikaisesti. Sihteerinä on jatkanut Eeva-Liisa Niinioja ja jäsenrekisterinhoitajana Päivi Savolainen.
Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana on toiminut Mikael Viitala. Hallitus on pitänyt toimikaudella
toistaiseksi 7 kokousta, joihin jäsenet ovat osallistuneet seuraavasti: Petteri Kerko 7/7, Eeva-Liisa Niinioja
7/7, Päivi Ojanen 5/7, Maiju Ollilainen 2/7, Päivi Savolainen 4/7, Sanna Tiensuu 6/7 ja Anu Viitala 6/7.
Toiminnantarkastaja on Terttu McGrath, varatoiminnantarkastaja Esko Sipilä.
Kyläyhdistyksen jäsenrekisteri on siirretty Google Drive -palveluun, jonne on hallituksen jäsenillä pääsy
kyläyhdistyksen sähköpostitunnuksilla. Jäseniä on 26 ja kannatusjäseniä 5. Jäsenkirjeitä jaettiin 2 sekä
jäsenmaksukarhu niille, joilla maksu oli vielä loppusyksystä maksamatta. Tämä oli ensimmäinen vuosi,
jolloin jäsenmaksua on kerätty, mutta onnistuimme siinä, sillä vain muutama on jättänyt maksamatta.
Uusille jäsenille jaettiin infokirje tervetulotoivotukseksi, kun hallitus oli hyväksynyt jäsenyyden.
VIESTINTÄ
Kyläyhdistyksen verkkosivujen www.ryttyla.net vastaava toimittaja on Sanna tiensuu. Verkkosivujen
kävijätilastoja: ajalla 25.1.-24.2.2016 sivuilla on käyty noin 70 kertaa päivittäin. Yksittäisiä kävijöitä
vastaavana aikana on käynyt noin 20 päivittäin. Sivustolle tultiin useimmiten Google.fi -sivuston kautta.
Eniten sivustolla käytiin lukemassa blogia, yhteystietoja ja tapahtumakalenteria.
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Minun Ryttyläni -blogiin kirjoittavat vuorollaan kaikki kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet ja kirjoittajiksi on
pyydetty muitakin aktiivisia kyläläisiä.
Tiedotamme toiminnastamme kotisivujen lisäksi Hämeenkulmassa (ent. Etelä-Hämeen Lehti),
Aamupostissa, Riihimäen seudun Viikkouutisissa, Hämeen Sanomissa, YLE Hämeessä, Facebookin Ryttyläryhmässä, www.hausjarvi.fi -tapahtumakalenterissa sekä kylällä ilmoituksin. Lehdet ovat julkaisseet uutisia,
haastatteluja, kirjoituksia ja kuvia tapahtumistamme sekä YLE Häme haastatellut.
Sisäinen tiedotus, esimerkiksi jäsenkirjeet ja hallituksen kokouskutsut, on hoidettu sähköpostitse. Aivan
kaikille jäsenille ei ole ollut tiedossa toimivaa sähköpostiosoitetta.
Kyläyhdistyksen punainen postilaatikko on K-Market Saarisen kaupan postipuolella ikkunan ääressä.
OSALLISTUMISET
Kyläyhdistyksestä on ollut osallistujia Hausjärven kunnan Seuratreffeillä Oitissa 25.2. ja 21.4. sekä
10.11. Janakkalan Tarinmaalla Hämeen Kylät ry:n koulutusillassa kylätoiminnasta.
YHDISTYKSEN VENEEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Kyläyhdistys vuokraa venettä Puujoella halukkaille 4 euron päivävuokralla. Varaukset on hoitanut K-Market
Saarinen. Veneen vesillelaskun ja noston on suorittanut Jaakko Kirjokangas.
Kyläyhdistyksen oli tarkoitus tarjota saamallaan käytetyllä kopiokoneella kyläkirjastossa kyläläisille kopioita
omakustannushintaan, kuten kyläkokous 6.3.2015 päätti. Mutta koneen värikasetti hajosi ja vuoti mustetta
koneen sisään, joten konetta ei kannattanut korjauttaa, vaan hallitus päätti 10.5.2015 toimittaa sen
kierrätykseen. Tuotot laitteen ylläpidosta eivät olisi kattaneet kuluja.
LOPUKSI
Kyläyhdistys on toisella toimikaudellaan suuntautunut ”ulospäin” ja toteuttanut tapahtumien lisäksi
kampanja-, talkoo- ja kehittämistoimintaa. Keskeisenä toimijana on ollut kyläyhdistyksen hallitus, mutta
myös jäseniä ja muita aktiivisia kyläläisiä on ollut mukana ilahduttavassa määrin.

Ryttylässä 6.3.2016

Petteri Kerko
Puheenjohtaja

Eeva-Liisa Niinioja
Sihteeri

