
 
 
Järventaustan kyläyhdistys 
Syyskokous 
 
Aika: 26.10.017 klo 19.00 
Paikka: Syrjä 
 
Pöytäkirja 
 

1 Kokouksen avaus 
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Mäkelä avasi kokouksen. 
 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 Läsnäolijoiden toteaminen 
Läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä. 
 

4 Puheenjohtajan valinta 
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Kanerva. 
 

5 Sihteerin valinta 
Sihteeriksi valittiin Esko Leino 
 

6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Palonen ja Mika Oksa. 
 

 
Sääntömääräiset asiat 
 

7 Toiminnan tarkastajien valinta vuodelle 2018 
Toiminnan tarkastajiksi valittiin entiset: Esko Pälsi ja Hannu Vainio sekä varalle Päivi 
Kanerva ja Eija Vainio. 
 
 

8 Johtokunnan valinta vuosille 2018-2019 
Johtokunnassa jatkavat entiset jäsenet. Vuoden 2018 alusta puheenjohtajana aloittaa Risto 
Kanerva ja Riitta Mäkelä jatkaa johtokunnan jäsenenä. Sihteerinä toimii Laimi Viman, 
rahastonhoitajana Esko Leino sekä muina jäseninä Seppo Kanerva, Raimo Leino ja Irma 
Sajantila. 
 

9 Jäsenmaksun suuruus 
Jäsenmaksu 10 € päätettiin pitää entisellään. 
  

10 Ilmoituslehti 
Päätettiin, että Lopen Lehti on edelleen yhdistyksen ilmoituslehti. 

 
 
 
 



 
 
 
Muut kokousasiat 
 

11 Kyläyhdistyksen avustus PVY:lle Pirtin käytettävyyden parantamiseksi 
Järventaustan kyläyhdistys käyttää Järventaustan pienviljelijäyhdistyksen toimitaloa 
Pirttiä monenlaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Pirtti on kyläyhdistyksen toiminnalle 
erittäin tärkeä. Ilman sitä erilaisten tilaisuuksien järjestäminen omalla kylällä olisi hyvin 
vaikeaa. Pirttiä on alettu käyttää myös yksityisten taholta entistä enemmän. Seurantalon 
käytettävyyden parantamiseksi entisestään on käyty keskusteluja kyläyhdistyksen 
johtokunnassa ja myös PVY:n jäsenten kanssa. Esiin on tullut esim. pääoven portaiden 
uusiminen ja sadekatoksen rakentaminen portaikon päälle, hätäpoistumistien avaaminen 
näyttämön takaseinään, ilmoitustaulun hankkiminen ulkoseinälle ja oma kaivo erityisesti 
ravintolatoimintaa varten. Kyläyhdistys on valmis tukemaan rahallisesti em. hankkeita. 
Käydyn vilkkaan keskustelun pohjalta todettiin, että monet mainituista suunnitelmista 
ovat sellaisia, jotka eivät ole kustannuksiltaan kalliita ja jotka on toteutettavissa talkoilla. 
Kaivon puuttumista pidettiin kuitenkin niin tärkeänä asiana, että sen hankkiminen nousi 
kyläyhdistyksen ensisijaiseksi toiveeksi. Kokous päätti myöntää Järventaustan 
pienviljelijäyhdistykselle Pirtin korjaus- ja uudistarpeisiin 3000 euron avustuksen.  

 
12 Pikkujoulu 5.12.2017 

Pikkujoulua vietetään 5.12.2017 n. klo 19 alkaen Rengon Tulinummessa. 
Bussikuljetuksen hoitaa Charter Tuomi. Osallistumismaksuksi päätettiin 
25 € aikuiselta ja 15 € alle 12-vuotiaalta, alle 4-vuotiaat maksutta.  
Järjestetään arpajaiset, arvan hinta on 2 euroa. Johtokunta huolehtii päävoittojen 
hankinnan. Koska liikelaitokset ovat aika kitsaita lahjoituksissaan, täydennystä 
arpajaispöytään yhdistyksen jäseniltä. 
Esiintyväksi vieraaksi on lupautunut Markku Siivola. 
Johtokunta pyrkii hankkimaan Suomen itsenäisyyden teeman juhlapuhujan. 
Liitteenä ruokalista (listalta n:o 2). 
 

13 Talven ulkoilupäivä 
Talven ulkoilupäivä päätettiin pitää laskiaissunnuntaina 11.2.2018 Uudessa Syrjässä. 
Johtokunta huolehtii järjestelyistä ja tiedottamisesta. 
 

14 Teatteriretki yhdessä PVY:n kanssa 
Pyritään järjestämään teatteriretki keväällä 2018 yhdessä PVY:n kanssa. Yhdistykset 
maksavat puoliksi bussikuljetuksen.  

 
15 Kyläyhdistyksen ja PVY:n kotisivujen ylläpitäminen 

Kyläyhdistyksen ja PVY:n kotisivujen luomisesta ja ylläpitämisestä on huolehtinut 
Markku Siivola, joka osallistui kokoukseen. Hän esitti ideoita kyläyhdistyksen toiminnan 
tekemiseksi entistä tunnetummaksi. Kotisivujen lisäksi Facebook on erinomainen tapa 
tehdä yhdistyksen toimintaa tutuksi. Markku Siivola tarjoutui toimimaan tietoteknisenä 
avustajana kyläläisille. Hän kannusti selvittämään, löytyisikö kylän nuoremmasta väestä 
halukkaita opastamaan vanhempia kyläläisiä tietokoneen käytössä. Päätettiin, että Markku 
Siivola vierailee kylän käsityöpiirissä (tumppukerhossa) 12.12.2017 esittelemässä ja 
opastamassa mm. Facebookin käyttöä.  
 
 



16 Järventaustantien kunnossapidon ongelmat 
Järventaustantie on kylän keskeinen liikenneväylä. Se on 11 kilometrin mittainen yhdystie 
Pilpalantien ja tien n:o 132 välillä. Tien kuoppaisuus on ollut vuosikausia vakava 
ongelma, joka rasittaa autojen rakenteita ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Tie on kapea, 
mäkinen ja mutkainen. Henkilöautoliikenteen ohella tiellä on myös raskaampaa 
liikennettä, säännöllisesti mm. maitoautot ja bussit (koululaiskuljetus). Tien 
kunnossapidon laiminlyöntiin ei ole saatu pysyvää korjausta jatkuvista valituksista 
huolimatta. Tielle ajetaan soraa ja sitä lanataan ajoittain, mutta kuopat ilmestyvät 
muutamassa päivässä entisille paikoilleen ja yhtä syvinä kuin aiemminkin. 
Yhteydenottojen perusteella saa sen kuvan, että tien kuntoa ei valvota tienhoitajan 
toimesta. On ilmiselvää, että pelkät lanaukset ovat riittämättömät, koska niillä ei ole tien 
kuntoa korjaavaa vaikutusta. Järventaustantien parantamiseksi on tehtävä asiantunteva 
kartoitus ja toimenpidesuunnitelma, minkä pohjalta tie pitää peruskorjata normaaliin 
liikennöitävään kuntoon. Sen jälkeen tien kunnossa pysymisen valvonta on järjestettävä 
niin, että mahdollisiin kunnossapitotöihin ryhdytään heti kun vaurioita alkaa ilmetä. Tien 
kunnossapidon valvonta ei ole tienvarren asukkaiden tehtävä.  
Päätettiin, että Järventaustan kyläyhdistyksen johtokunta välittää kyläyhdistyksen 
syyskokouksen vaatimuksen Järventaustantien hoidon parantamiseksi Uudenmaan ELY-
keskuksen teiden kunnossapidosta vastaavalle taholle. 
 

Kokouksen päättäminen 
 

17 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.12 
 
 
 
Risto Kanerva  Esko Leino 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen päätösten mukaiseksi. 
 
Lopella 29.10.2017 
 
 
Leena Palonen  Mika Oksa  

  


