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TOIMINTAKERTOMUS 4/2016-3/2017
1. Kyläyhdistyksen esittely
Pajulahden kyläyhdistys ry on taloudellisesti voittoa tuottamaton ja puolueellisesti sitoutumaton yhdistys. Toimintamme tarkoituksena on elinvoimaisen ja vetovoimaisen maaseudun kehittäminen ja rakentaminen. Yhdistys järjestää kylällä erilaisia tapahtumia ja mukavaa yhdessä oloa ja pyrkii näin lisäämään kylän viihtyisyyttä.
Kyläyhdistykseen kuuluvat kaikki kylän asukkaat, ja jäsenmaksuja ei kerätä. Kyläläiset valitsevat kerran vuodessa uuden hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri sekä 7 jäsentä. Kyläyhdistyksen hallitus toimii yhden vuoden ja jäsenet voidaan valita
aina uudelleen.
2. Kyläyhdistyksen hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarno Pennanen, varapuheenjohtajana Matti Ahonen ja sihteerinä Piia Siitonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Kimmo Hirvonen, Kauko Kuosmanen,
Aira Pennanen, Anne Puurunen, Arto Rautiainen, Esa Sergejeff ja Pekka Väänänen.
Vuoden 2016 aikana hallitus kokoontui kaksi kertaa.
3. Yleiskatsaus toimintaan
Kyläyhdistys sai Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustusta
toiminnan järjestämiseksi vuodelle 2016 (800€) sekä haki yleisavustusta vuodelle 2017.
Hallitus on tiedottanut toiminnastaan kylän internet-sivuston (www.pajulahdenkyla.fi), sosiaalisen median (www.facebook.com/pajulahdenkyla), sähköpostilistan sekä talouksiin jaettavien
ilmoitusten kautta. Tällä hetkellä kylän kotisivuja ei voida päivittää.
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4. Järjestetyt tapahtumat sekä yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa
Kyläyhdistys on toimintakauden 4/2016-3/2017 aikana järjestänyt seuraavat tapahtumat:
 Huhtikuu
o Nilsiän kevätmarkkinat
 Kesäkuu
o Talkoot rannalla
o Kesäkukat rannalle ja kyläraitille kantatie 75:lle
o Juhannusjuhlat
 Elokuu
o Kalailta ja
o Lasten onkikisat yhdessä osakaskunnan kanssa
o Kärrykirppis
 Syyskuu
o Kyläpäivän järjestäminen yhdessä Halunan kanssa Halunan kylätuvalla osana Kehittyvät kylät -hanketta
 Lokakuu
o Disko Pajulahden ja Kuuslahden koulun oppilaille Pajulahden
koululla yhdessä Kuuslahden vanhempaintoimikunnan kanssa
 Marraskuu
o Virtuaaliharraste-päivän järjestäminen koululla osana Kehittyvät
kylät -hanketta
 Joulukuu
o Joulumyyjäiset
o Kauneimmat joululaulut Pajulahden koululla yhdessä Nilsiän
alueseurakunnan kanssa
 Maaliskuu 2016
o Vuosikokous
Teatteri Vivates piti kylän rannalla Rambo-näytöksiä proomuteatterina. Näytöksiä oli yhteensä
6. Kyläyhdistys ja Pajulahden Martat vastasivat yhdessä väliaikakahvituksesta.
Kyläyhdistys on pitänyt alakoulun oppilailla sählykerhoa.
Kyläyhdistys on luovuttanut 50€:n stipendin annettavaksi Pajulahden koulun ”toiset huomioivalle, auttavaiselle, reippaalle ja iloiselle” oppilaalle.
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