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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
KOIJÄRVEN ALUEEN KYLÄT RY 

www.koijarvenalueenkylat.fi 
 

Koijärven alueen kylät ry:n (myöh. Kakry) toiminta-alueen muodostavat Forssan pohjoisen 
alueen kylät: Kojo, Lempää, Matku, Peräjoki, Raitoo, Saviniemi, Suonpää ja Vuoltu. 
Yhdistyksessä aktiivisesti toimivat Kojon, Matkun ja Vuoltun kyläyhdistykset Alueen kaikki 
muutkin asukasyhdistykset kyläyhdistysten lisäksi ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 
Yhdessä saadaan enemmän ja resurssitehokkaammin aikaiseksi.  

 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä, kylätoimikuntien 
sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana pohjoisen Forssan alueella 
järjestäen kokouksia, tapahtumia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta 
koulutus- ja tiedotustoimintaa. 

 
Yhdistys osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan 
päätöksentekoon, toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten yhdistysten, järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa sekä toimii alueen asukkaiden elämään vaikuttavien tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 

 
Yhdistys tekee aloitteita ja selvityksiä viranomaisille sekä pyrkii edistämään kylä- ja 
asukastoimikuntien sekä yhdistysten omatoimisuutta. 

 
Vuoden 2018 tärkeimmät asiat ovat turvallisuuskartoituksen jatkoedistäminen, Luontotorni- 
hanke, sen edistäminen ja loppuun saattaminen, Valijärven investointihanke sekä Forssan 
kaupungin Kojon alueen sekä mahdollisesti uutena alkavaan Matkun alueen osayleiskaavan 
suunnitteluun osallistuminen. 

 
Kevät- ja syyskokoukset 
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa järjestetään 
ylimääräisiä kokouksia. 

 
Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontuu parin kuukauden välein. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja 
kaksi edustajaa ja puheenjohtaja kustakin kyläyhdistyksestä sekä lisäksi mukaan on kutsuttu 
sihteeri, rahastonhoitaja, Valijärvitoimikunnan puheenjohtaja ja Luontotorni-projektin vetäjä. 
Kyläyhdistyksistä vuonna 2017 on ollut edustettuina Kojo, Matku ja Vuoltu. Vuonna 2018 
toivotaan jatkettavan vähintään samalla määrällä, tosin Vuollun suunnalta on ilmoitettu 
mahdollisesta liittymisestä Peräjokeen, joka ei tällä hetkellä ole mukana Kakryn toiminnassa.  
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Talous 
Yhdistyksen toimintaa ylläpidetään jäsenmaksuilla, talkootyöllä ja eri tilaisuuksista saatavien 
tulojen sekä Kylähullu –lehden myyntitulojen avulla. Kylähullu-lehden toiminta turvataan 
ilmoitusmyynnillä. Uusia varainhankinnan keinoja mietitään. 

 
Toiminta 
Kakryn toimintaa johdetaan hallitustyön kautta ja tapahtumia pyritään tekemään 
kyläyhdistysten kanssa yhteistyönä. Kylähullu-lehden toimittaminen ja myyntiin saaminen on 
yksi suurimmista ponnistuksista.  
 
Valijärvitoiminkunta toimii omana yksikkönään kehittäen Valijärven kiinteistöä, kuten Forssan 
kaupungin kanssa asiasta sovittu. Kaikki vuokrausrahat ym. muut Valijärven toiminnalla 
keräämät rahat käytetään Valijärven kiinteistön kehittämiseen eikä näitä rahoja käytetä 
Kakryn toimintaan. Ko. asia sovittu Forssan kaupungin ja Kakryn allekirjoittamassa 
sopimuksessa.  
 
Myös muita alueemme yhdistyksiä on kysytty mukaan Kakryn toimintaan. On ehdotettu, että 
mikäli jossain yhdistyksessä on osallistuja/toimintaresurssit vähissä, mutta toimintaa halutaan 
kuitenkin jatkettavan, yhdistys voisi yhdistys jatkaa esim. Kakryn alla toimikuntana – saaden 
hallitus-, puheenjohtaja-, sihteeri- ja rahastonhoitajapalvelut Kakryn kautta ja yhdistys voisi 
toimia omana toimikuntanaan omalla tilillään ja halutessaan omalla kirjanpidolla. Toistaiseksi 
muita toimikuntia kuin Valijärvitoimikunta ei ole Kakryn alaisuudessa.  
 
Tiedottaminen 
Kylähullu-lehteä toimitetaan alkuvuodesta ja se ilmestyy kerran vuodessa, touko-kesäkuun 
aikana. Kylähullu-lehden kirjoitukset ovat kylien toimintaan, asukkaisiin, historiikkeihin, 
seurakuntaan ym. liittyviä asioita. Jakelu on ollut jokaiseen alueen postilaatikkoon, jossa ei ole 
mainoskieltoa. Jakelun suhteen on todettu suuria haasteita ja uusia tapoja pyritään etsimään, 
jotta saadaan luotettava jakeluorganisaatio. 
 
2017 lehden toimittamisesta ja taittamisesta vastasivat puheenjohtaja päätoimittajana sekä 
taittaja. Vuodelle 2018 on tarkoitus saada koolle toimitustiimi, jossa olisi mukana edustajia 
kaikilta kyliltä. Taitto ja painatus ostetaan ulkopuolisina palveluina. 

 
Kakryn jakama tiedote toimitetaan n. 4 kertaa vuoden aikana. Tiedotteen toimittamisesta 
vastaa (puheenjohtaja) kyläsihteeri yhdistysten toimittaman materiaalin pohjalta. Kylien 
tiedotusta toteutetaan edelleen kyläyhdistysten toimesta itsenäisesti joko paperisena tai 
internetin/sosiaalisen median kautta.  
 
Vuoden 2018 alkuun on saatu kyläsihteeri Tripla-hankkeen kautta. Hän avustaa yhdistyksen eri 
tehtävien koordinoinnissa ja suorittamisessa. Pestin jatko selviää maaliskuussa. 
 
Yhdistyksen nettisivut uusittiin kesäkuussa 2017. Nyt käytössä on ns. responsiiviset sivut eli ne 
mukautuvat eri laitteiden näyttökokoihin. Sivujen kehittämistä niin sisällöllisesti kuin teknisesti 
mietitään jatkuvasti. 
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Tapahtumat 
Yhdistys järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Itsenäisyyspäivän ja 
kaatuneiden muistopäivän toteuttaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa jatkuu -
vetovastuussa ovat vuoroin eri kylien kyläyhdistykset. Kukin kylä voi siis edelleen vuorollaan 
tehdä oman näköisensä jumalanpalveluksen tai messun Koijärven kirkkoon tai Matkun 
rukoushuoneelle. 

 
Uusien asukkaiden muistaminen 
Vuoden aikana syntyneiden vauvojen muistamista ja uusien asukkaiden tervehtimistä 
jatketaan sekä kylien että yhdistyksen toimesta. Kakry julkaisee vuoden aikana alueellamme 
syntyneiden kuvat Kylähullu-lehdessä ja toimittaa tervetuliaisiksi mm. Kylähullu-lehden 
muuttaneille. Kyläyhdistykset muistavat uusia asukkaita omilla tavoillaan. 

 
Linja-autokatosten ja liikennejakajien huolto 
Tiepiirin kanssa sovitut linja-autokatosten vuosittainen huolto ja liikenteenjakajien istutuksien 
laittaminen ja huoltaminen jatkuvat. 

 
Luontotorni-hanke 
Luontotorni-hankkeen toteutus on tapahtunut pääasiallisesti vuoden 2017 aikana ja hanke 
jatkuu maaliskuun loppuun 2018. Loppurutistus tarvittavan rahan hankinnan suhteen on 
käynnissä. Jatkojalostus mm. markkinoinnin suhteen tulee mietintään vuoden 2018 aikana. 

 
Valijärvi-keskuksen investointihanke 
Valijärvitoimikunnassa toimii aktiivisesti 36 eri forssalaista yhdistystä, puheenjohtajana toimii 
Paula Kemppi. Toimikunnan tehtävänä on Forssan kaupungin ja Kakryn sopimana kehittää ja 
ylläpitää Valijärven kiinteistöä ja aluetta. 

 
Valijärvi-keskuksen korjausinvestointiin tarkoitettu hanke toteutetaan vuosien 2017 - 2019 
aikana. Vuonna 2017 suurimmat tehtävät kuten talon ja katon maalaus saatiin valmiiksi. 
Edelleen keittiöremontti sekä terassin korjaus odottaa sopivaa ajankohtaa vuodella 2018. 
 

Turvallisuuskartoitus 
Vuonna 2015 aloitettu Pohjois-Forssan alueen turvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke 
saataneen loppuun 2018 aikana. Turvallisuuskartoituksen tuloksena kuhunkin kylään saatava 
turvallisuusohjeistus liitetään osaksi kyläsuunnitelmia. Turvallisen liikkumisen asian ajaminen 
jatkuu luontevana osana turvallisuussuunnittelua, erityisesti uuden Koijärven koulun 
oppilaiden turvallinen liikkuminen otetaan huomioon osayleiskaavatyössä. Lisäksi aiheeseen 
kuuluvat edelleen kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Matkun Kukkapään risteyksen 
leventäminen. 

 
Kaavoituskysymykset 
Vuoden 2018 aikana saataneen loppuun työ osayleiskaavaksi Kojon osalta. Kaupungin 
resursseista riippuen myös Matkun alueen osayleiskaava tullee työnalle. 
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