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TOIMINTAKERTOMUS 2016
Ryttylän kyläyhdistys ry on jatkanut työtään kylän palvelujen ja luonnonkauniin maiseman säilymiseksi.
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä lakkautti kuitenkin Ryttylän terveysaseman. Sen toiminta
loppui 30.4.2016. Kyläyhdistyksen edustajat muistivat terveyskeskuksen henkilökuntaa kukkatervehdyksellä
kiitokseksi työstä kyläläisten hyväksi.
Ponnistelujemme tulokseksi voimme lukea sen, että neuvolatoiminta jatkuu Ryttylässä, tosin jatkossa
koulun yhteydessä. Terveyspalvelujen saavutettavuus kuitenkin heikkeni, kun lääkärin ja sairaanhoitajan
vastaanotot sekä laboratoriopalvelut siirtyivät Riihimäen sairaalan tiloihin, vaikkakin alussa laboratorioon
pääsi myös Riihimäen vanhalla pääterveysasemalla.
Perinteisen vapputapahtuman jälkeen kyläyhdistyksen toiminta keskittyi paljolti Punkanjoen
kunnostamismahdollisuuksien selvittämiseen yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa.
Kyläyhdistys on ollut kylällä edelleen esillä monin tavoin aktiivisesti, mutta vielä ehkä enemmän olisi voitu
vaikuttaa, jos jäsenistö olisi saatu paremmin aktivoitua yhdistyksen toimintaan.

VUODEN TAPAHTUMIA TEEMOITTAIN
Ryttylän yhdistystreffit järjestimme Koivupirtillä 13.4.2016. Paikalle tuli 11 osanottajaa. Valmisteltiin
vapputapahtumaa sekä kylän siivoustalkoita. Treffitapaamiseen osallistuneet pitivät hyvänä sitä, että voi
kasvokkain keskustella ja sopia asioista. Yhdistysten vuotuisen tapaamisen ajankohdaksi oli osanottajien
mielestä sopiva elokuussa pidettävä Ryttylä-päivä.
Kyläyhdistyksen hallitus päätti 13.1.2017 luopua verkkosivujen tapahtumakalenterista, sillä sille ei ole tullut
toivottua käyttöä.
Kylän siivoustalkoot järjestimme 23.4.2016 ap. Roskapihdit lainasimme koululta, talkoolaisia oli 10.
Vappubrunssi järjestettiin poikkeuksellisesti Koivupirtin pihassa 1.5.2016 klo 10-12. Siihen osallistui noin 70
henkilöä. Kyläyhdistyksen lisäksi tapahtumaan osallistuivat Hausjärven kivenhiojat, Ryttylän Eläkkeensaajat,
Ryttylän Kiri, Ryttylän VPK ja Ryttylän Martat ja Ryttylän työväenyhdistys. Kyläyhdistyksen myyntivalttina
olivat Terttu McGrathin kotitekoinen sima ja vastaleivotut munkit. Nettotuotto 124,21 e (brutto 140, 70 e).
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Punkanjoki-palaveri oli Koivupirtillä 9.5. 2016, mukana 2 vesistöasiantuntijaa Vanajavesikeskuksesta,
Punkanjoen perkausyhtymän puheenjohtaja sekä 3 kyläyhdistyksen hallituksen jäsentä. Tavoitteena on
vieraslaji isosorsimon poistaminen mahdollisimman tarkkaan Puujoen liittymäkohdan - HTM:n vierustan
väliseltä alueelta. Punkanjoki-hanketta on sen jälkeen valmisteltu sähköpostitse sekä loppuvuodesta
hallituksen kokouksissa Vanajavesikeskuksen luonnoksiin kantaa ottamalla. Punkanjoen
kunnostamistarvetta päätettiin pitää esillä kyläyhdistyksen tapahtumissa, jotta kyläläiset saadaan mukaan
mahdollisen hankkeeseen kunkin parhaaksi katsomalla tavalla.
Ykslammin pulkkamäen raivaustalkoot 18.10.2016 onnistuivat, paikalle tuli 10 henkilöä.
Päivä paloasemalla-tapahtumassa 26.11.2016 järjestettiin Punkanjoki-visa, johon osallistui 62 henkilöä.
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin n. 10 euron ”joululahjakassi”.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO
Kyläkokous, yhdistyksen vuosikokous, pidettiin 6.4.2016 Vanhassa Trokarissa. Osallistujia oli 13.
SISÄINEN HALLINTO
Hallitukseen on toimikaudella kuulunut puheenjohtaja Petteri Kerko ja 6 jäsentä. Varapuheenjohtajana ja
tiedottajana on jatkanut Sanna Tiensuu, sihteerinä Eeva-Liisa Niinioja. Jäsenrekisterinhoitajana toimii Anu
Viitala. Uutena hallituksen jäsenenä aloittanut Emma Markkanen toimii rahastonhoitajana. Muina
hallituksen jäseninä ovat toimineet Maiju Ollilainen ja Päivi Savolainen. Hallitus on pitänyt toistaiseksi 9
kokousta, joihin jäsenet ovat osallistuneet seuraavasti: Petteri Kerko 7/9/, Emma Markkanen 8/9, Eeva-Liisa
Niinioja 9/9, Maiju Ollilainen 2/9, Päivi Savolainen 6/9, Sanna Tiensuu 8/9 ja Anu Viitala 5/9.
Toiminnantarkastajana jatkoi Terttu McGrath, varatoiminnantarkastajana Esko Sipilä.
Hallitus päätti kokouksessaan 25.4. toiminnantarkastajan vuosikokoukselle ehdottaman mukaisesti, että
1) vaihtokassaksi otetaan 50 euron pohjakassa lippaaseen, että 2) jokaisesta tapahtumasta, josta on
myyntituloja, tehdään selkeä kuitti, josta ilmenee päivämäärä, saatu rahamäärä ja tilitettävä osuus ja että
3) K-Market Saarisen kanssa on normaali laskutuskäytäntö, kuittiin ostaja kirjoittaa nimensä lisäksi mihin
tarkoitukseen osto on, kuitit säilytetään kaupalla ja lähetetään yhdistyksen rahastonhoitajalle
kuukausilaskutuksen yhteydessä. Valittiin kaksi tositetarkastajaa, Päivi Savolainen ja Eeva-Liisa Niinioja,
jotka kolmen kuukauden välein tarkistavat, että uusi käytäntö on omaksuttu. Hallituksen edellä mainittuja
päätöksiä on alettu toteuttaa, mutta uudet käytännöt eivät ole kaikilta osin vielä vakiintuneet.
Jäseniä on 25 ja kannatusjäseniä 4. Jäsenmaksulaskut lähetettiin sähköpostitse, myös karhu niille, joilla
jäsenmaksu oli vielä loppusyksystä maksamatta. Jäsenrekisteri on otettu pois Google-Drive -palvelusta.
Kyläyhdistyksen verkkosivujen www.ryttyla.net vastaava toimittaja on Sanna Tiensuu. Verkkosivujen
kävijätilastoja: kuukauden jaksolla 7.12.2016 – 6.1.2017 sivustoilla käytiin keskimäärin 65 kertaa päivittäin,
josta yksittäisiä kävijöitä on ollut noin 15. Sivustolle tultiin tuon jakson aikana useimmiten Google.fi sivuston kautta. Eniten käytiin lukemassa etusivun lisäksi Punkanjoen kunnostaminen -sivua sekä Kuvia
tapahtumista -sivua. Minun Ryttyläni -blogin nimi muutettiin 16.10. Ryttylä-blogiksi. Kuvablogi päätettiin
13.1.2017 poistaa, koska sinne ei ole tullut kuvia.
Tiedotimme toiminnastamme kotisivujen lisäksi Hämeenkulmassa (lakkasi ilmestymästä syksyllä, ent. EteläHämeen Lehti), Aamupostissa, Riihimäen seudun Viikkouutisissa, Facebookin Ryttylä-ryhmässä sekä kylällä
ilmoituksin. Sisäinen tiedotus, esimerkiksi hallituksen kokouskutsut, on hoidettu pääasiassa sähköpostitse.
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Kyläyhdistys vuokraa venettä Puujoella halukkaille 4 euron päivävuokralla. Tämän vuoden tuotto on 80
euroa, mutta ensi vuodeksi on uusittava airot. Venevaraukset on hoitanut K-Market Saarinen. Veneen
vesillelaskun ja noston on suorittanut Jaakko Kirjokangas.
MUISTAMISET
Hallituksella on tapana muistaa jäseniä iloisten perhetapahtumien johdosta pienellä lahjalla.
LOPUKSI
Kyläyhdistyksen keskeisenä toimijana on ollut hallitus, mutta myös muita aktiivisia kyläläisiä on ollut
tapahtumissa ja talkoissa tekijöinä, minkä toivoisi näkyvän jäsenmääränkin kasvuna.

Ryttylässä 2. 2.2017

Petteri Kerko
Puheenjohtaja

Eeva-Liisa Niinioja
Sihteeri

