
KOIJÄRVEN ALUEEN KYLÄT RY 

Toimintakertomus vuodelta 2016 
Koijärven alueen kylät ry:n muodostavat Forssan pohjoisen alueen kylät: Kojon (mukaan 
lukien Raitoo, Suonpää ja Saviniemi), Matku, Peräjoki (mukaan lukien Lempää) ja Vuoltu. 

Yhdistyksen perustaminen ja tarkoitus 
Yhdistys on perustettu 22.11.1998 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 3.12.1999. 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä, kylätoimikuntien 
sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana Koijärven alueella 
järjestäen kokouksia, 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, viranomaisten kanssa sekä toimii alueen asukkaiden elämään vaikuttavien 
tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhdistys tekee myös aloitteita ja selvityksiä viranomaisille 
sekä pyrkii edistämään kylä-, asukastoimikuntien ja yhdistysten omatoimisuutta. 

Kevät- ja syyskokoukset 
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Vuonna 2016 
yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4.2016 Matkun kylätalolla ja syyskokous pidettiin 
28.11.2016 Koijärvitalolla.  

Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 
2015.  
Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin 
vuodelle 2017 puheenjohtajaksi Heidi Cavén, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 
toiminnantarkastajaksi Jyrki Koivula ja varamieheksi Leena Eerola. 

Hallitus vuonna 2016 
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Pirjo Poutanen, varapuheenjohtajana Timo 
Heikkilä, sihteerinä Virpi Koivula ja rahastonhoitajana Raija Hiisilä. 
Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2016: 
Timo Heikkilä, Kojon kyläyhdistys ry 
Leila Virtaranta, Kojon kyläyhdistys ry 
Asta Jaakkola, Kojon kyläyhdistys ry 
Pirjo Poutanen, Kojon kyläyhdisys ry 
Eija Latvateikari, Matkun kyläyhdistys ry 
Tommi Syrjänen, Matkun kyläyhdistys ry 
Risto Jaakkola, Matkun kyläyhdistys ry 
Teresa Norri, Peräjoen kylätoimi 
Seija Rämö, Peräjoen kylätoimikunta ry 
Eija Ojansuu, Vuoltun kylätoimikunta ry 
Armi Säteri, Vuoltun kylätoimikunta ry 
Paula Kemppi, Valijärvi-toimikunta 
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Vuonna 2016 hallitus kokoontui 5 kertaa.  

Toiminnasta vuonna 2016 
SOSIAALINEN VIIHTYMINEN 
Sosiaalinen yhteistyö 
* Kylähullu-lehti 2016 toimitettiin viikolla 20. Pohjois-Forssan joka talouteen. Jakelu 
kokonaisuudessaan oli 1600.  
Päätoimittaja Pirjo Poutanen, Toimituspäällikkö Tiina Leppämäki,  
Toimitustiimissä olivat Kaisa Arjavaara, Asta Jaakkola, Virpi Koivula, Paula Leppämäki, 
Eija Ojansuu, Kaija Pajulampi, Ritva Pulli ja Riikka Viljanen. 
Lehden ulkoasusta vastasi graafinen suunnittelija Tiina Leppämäki.  
* Tiedote ilmestyi neljä kertaa Koijärven alueen kylissä. Tiedotteen kokosi Virpi Koivula ja 
syksyllä Marja Saarinen. 
* Kesätori järjestettiin Vinnikaisen porkkanahallissa keskiviikkoisin klo 17–19, 18.6–
30.7.2014. Kesätoreja oli seitsemän kappaletta, ja niistä ilmoitettiin Kylähullun lisäksi mm. 
Radio Hämeen menovinkeissä.   
* Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitettiin perinteisesti samoin Itsenäisyyspäivää 
haudoilla järjestetyssä tilaisuudessa. Molempina päivinä kahvitus oli Kojon 
seurakuntatalolla. 
* KAKryn nettisivuja ja Facebookin sivuja pidettiin yllä. 
* Uusien asukkaiden ja uusien vauvojen tervetuloa -paketti jaettiin Kojolla ja Matkussa. 

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ 

Turvallisuuskartoitus 

Turvallisuuskartoituksen toteuttamista päästiin jatkamaan osana Hämeen kylien Omalta 
kylältä -hanketta. Liikenteeseen ja sen turvallisuuteen liittyen järjestettiin 6.10. 
Koijärvitalolla tilaisuus. Tilaisuus oli osa Liikenneviraston ja Hämeen Ely-keskuksen 
selvitystä, jonka pilottina Forssan kaupunki oli. Tilaisuudessa oli läsnä järjestäjätahojen 
edustajien lisäksi LounaPlussan ja Hämeen kylien edustajat sekä osanottajia Tammelasta, 
Humppilasta, Ypäjältä ja Jokioisilta Kakryn alueen kyläläisten lisäksi. 

Turvallisuussuunnitelman jatkotyöstämistä varten tehtiin ja jaettiin kyläyhdistyksille 
kommentoitavaksi kooste kartoituksesta. 

Koijärven luontotorni -hanke 

Syksyllä 2015 Kakry päätti lähteä anomaan LounaPlussa ry:n kautta rahoitusta Koijärven 
luontotorni -hankkeeseen huonokuntoisen lintutornin korjaamiseksi ja ympäröivän alueen 
kunnostamiseksi. Hanketta vetää Tomi Helin.  
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Hanketta varten tehtiin vuokrasopimus alueesta Metsähallituksen kanssa. Päätös 
hankkeesta saatiin 26.9.2016 ja välirahoitus hankkeeseen liittyen Forssan kaupungilta 
31.10.2016.  

Turvallinen liikkuminen 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Matkun Kukkapään risteyksen 
leventäminen: mitään tuloksia ei ole saatu aikaan, asian ajaminen jatkuu. Työ Matkun 
Kukkapään risteyksen katuvalaistuksen sekä Kojolla katuvalaistuksen asentamiseksi 
kirkolle saakka asti jatkui. Asiat on otettu esille uusissa kyläohjelmissa ja edellä mainitussa 
liikennettä koskeneessa tilaisuudessa.  

Liikenteenjakajien ja pysäkkien katosten huolto ja kaunistaminen 
Linja-autokatokset huollettiin ja liikenteenjakajien istutuksista huolehdittiin edellisvuosien 
tapaan. Samoin kylien tienvarsitalkoot hoidettiin toukokuun alussa. Jokainen kyläyhdistys 
on saanut Destialta korvauksen. 

Viihtyisä ympäristö ja miljöörakentaminen 
Kyläohjelmien sisältämiä kehittämistoimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan. 

Ohessa kyläohjelmien sisältämiä kehittämiskohteita: 
Melonta- ja retkiluistelureittien suunnittelu, Kylätalojen ja harrastustoiminnan kehittäminen, 
Vuoden Kyläläisen valinta kylittäin, Kyläavustajan palkkaaminen, Tonttien ja vanhojen 
talojen kartoitus, Tonttitarjonnan esittely Rakenna, asu ja sisusta -messuilla, kyläkaava 
maaseutuasumisen edistämiseksi, Kunnallisen vesijohdon ja viemäröinnin sekä 
valokuituverkon laajentaminen, halukkaiden liittyjien kartoittaminen, Lämpö-osuuskunta, 
Kakryn voimistaminen yhteistyön rakentajana, Asukkaiden mielipiteiden kartoitus 
kyläkyselyllä, Kesäasukkaiden mukaanotto kylien kehittämiseen, lähi- ja luomuruoan 
kehittäminen, Kyläpalveluauto, Kylätalkkaritoiminta, laajakaista. 

TYÖ JA TOIMEENTULO JA PERUSPALVELUT 

Peruspalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen 

Valijärvi-keskuksen ylläpito jatkui aikaisempaan tapaan. Valijärvi-toimikunnan esityksestä 
päätettiin lähteä hakemaan hankerahoitusta LounaPlussa ry:n kautta päärakennuksen 
korjaukseen. Samalla päätettiin hakea hankkeen vaatimaa Valijärven alueen 
vuokrasopimukseen pidennystä Forssan kapungilta. Valijärvitoimikunnan puheenjohtaja 
Paula Kemppi ja puheenjohtaja Pirjo Poutanen kävivät keskustelemassa niin hankkeesta 
kuin vuokrasopimuksesta kaupunginsihteeri Matti Pietilän ja teknisen johtajan Antti 
Heinilän kanssa 18.10.2016. Kaupunginhallitus päätti 24.10.2016 jatkaa vuokrasopimusta 
Kakryn kanssa vuoteen 2030 asti. 

Valijärvitoimikunnan toimintakertomus on erillisenä liitteenä. 
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Työllistäminen 

LounaPlussa ry:n hallinnoiman Lyhty-hankkeen kautta yhdistys työllisti vuoden 2015 
heinäkuun alusta vuodeksi sihteeriksi Virpi Koivulan Matkusta. Hän jäi sairas- ja 
äitiyslomalle huhtikuussa 2016. Lokakuusta 2016 sihteerin tehtäviä hoiti vuoden loppuun 
Marja Saarinen harjoittelijana. 

MUUTA TOIMINTAA 

*Kyläyhdistykset osallistuivat Suvi Illan maratonin talkootöihin. 
* Kyläyhdistykset osallistuivat tienvarsien kunnostukseen. 

Hämeen kyläpäivä Koijärven koululla ja päiväkodilla 28.5.2016 

Kakry valittiin Hämeen vuoden kyläksi 2015. Kunniaan kuuluu aina myös seuraavan 
vuoden Hämeen kyläpäivän järjestäminen ohjelmineen. 

Kyläpäivän paikaksi valikoitui Hämeen kylien pyynnöstä Koijärven koulu ja päiväkoti. 
Koulun kanssa sovittiin jo alkuvuodesta, että he pitävät kyseisen lauantain koulupäivänä ja 
että erilaisin työpajoin esittelevät kävijöille koulun toimintaa. Kakry tarjosi keittolounaan ja 
munkit, mehut sekä kahvin niin oppilaille, henkilökunnalle kuin kaikille paikalle saapuneille 
osallistujille. Koulun vanhempainyhdistys esitteli toimintaansa.  

Päivään kuului Vuoden kylä 2016 julkistamisen lisäksi keskustelutilaisuus ”Puimala kylien 
tulevaisuudesta ja uudistavasta kylätoiminnasta”, jossa mukana olivat muun muassa 
Suomen kylätoiminnan pj. Petri Rinne, maakuntajohtaja Timo Reina, Forssan kaupungin 
sivistystoimen johtaja Jarmo Pynnönen sekä edustajat Hämeen kylät ry:stä ja 
LounaPlussasta kylien väen lisäksi. Keskustelutilaisuuden jälkeen oli järjestetty 
kiertokävely vanhan kirkonkylän keskustaan. Oppaina olivat Kaija Pajulampi ja Ritva Pulli. 

Hämeen radio ja Forssan lehti olivat paikalla. Toimintakertomuksen liitteinä tiedote 
tilaisuudesta sekä päivän ohjelma. 

*Tuomo Uusitalo -trion konsertti järjestettiin 14.8.2016. Konsertin tuotosta puolet tuli 
Kakryn toiminnan hyväksi. 
*Forssan kaupunki pyysi Kakryltä lausunnon Kojon osayleiskaavasta. Lausunto kirjoitettiin. 

KOIJÄRVEN ALUEEN KYLÄT RY 

Pirjo Poutanen
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