ALAKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2007

Hallitus ja varajäsenet: Sini Sippola pj. (Irmeli Pernaa), Rauni Pihlajamäki siht. (Tuula Sippola),
Hannu Ristaniemi varapj. (Kari Ristaniemi), Jussi Lassila (Tiina Hemminki), Maarit Sippola (Esa
Annala), Marita Ojanperä (Risto Mäkipernaa), Tomi Hemminki (Marita Mäkinen), Arto Tervonen
(Tanja Järvinen). Tilintarkastajat: Maija Lassila ja Riitta Pernaa
– Sprinttihiihdot pidettiin Pernaan koululla 10.2. Osallistujia oli parikymmentä. Kaikille
osallistujille jaettiin mitalit.
– Yleinen kyläkokous kutsuttiin koolle 20.2. Pernaan koululle. Paikalla oli 10 henkilöä.
– Laturetki Ruattinkalliolle maaliskuulla peruttiin lumenpuutteen vuoksi.
– Kauhava –pelien kokoamistalkoot maaliskuulla, väkeä oli kiitettävästi paikalla.
– Pääsiäistrullien kokoontuminen oli pääsiäislauantaina 7.4. yhteistyössä ANS:n kanssa.
Tapahtumassa oli puffetti, vuoden trullin nimeäminen ja pukeutuneille trulleille jaettiin
suklaamunat. Lisäksi ostettiin muutamia arpajaisvoittoja. Jakku Horse Team oli tapahtumassa
yhteistyökumppanina järjestäen trullijumpan ja talutusratsastusta.
– Kyläilta 8.5. Pernaan koululla. Illan mittaa kisailtiin eri lajeissa ja muistettiin kylästä
omistusasunnon hankkijoita. Grillikatoksessa puffetti ja arvontaa.
– 6.6. hallituksen kokous, paikalla 10 henkilöä.
– 14.6. Kulttuurin Kulkumiehet laulattivat yleisöä Saarimaan näkötornin juurella. Tilaisuudessa
pidettiin puffettia. Paikalla reilut 20 kyläläistä.
– 27.6. hallituksen kokous. Paikalla 8 henkilöä. Kokouksessa päätettiin anoa Länsi-Suomen
ympäristökeskukselta pohjapatoja Kauhavanjokeen välille valtatie 19 – Kauhavanjoen laskukohta
Lapuanjokeen.. Anomus on lähetetty eteenpäin.
– Heinäkuulla Marita Ojanperän toimesta tenniskoulua Pernaan koulun kentällä.
– 11.8. pesäpalloturnaus Pernaan koululla. Kolmen kylän joukkueet paikalla: Kosola, Kleemola,
Alakylä. Pokaalin voitti Kosola. Tapahtumassa oli puffetti. Ennen turnausta pidettiin Alakylän
pesäpalloharjoitukset muutaman kerran.
– Syyskuulle oli suunnitelmissa kouluratsastuskilpailut Pernaan koulun kentällä. kilpailut
peruuntuivat.
– Mikkelinpäivän retki 30.9. Ruattinkalliolle. Makkaranpaistoa ja mehua oli tarjolla
kyläyhdistyksen puolesta.
– Pernaan sillan valmistujaiset. Yhdistys toimi aloitteentekijänä juhlan järjestämiseksi. Tilaisuuden
järjesti Kauhavan kaupunki.
– Pikkujoulu 2.11. Härmän Kuntokeskuksessa. Paikalla oli 24 yhdistyksen hallituksen jäsentä ja
varajäsentä puolisoineen sekä tilintarkastajat puolisoineen. Kyläyhdistys tarjosi ruoan jäsenille,
varajäsenille ja tilintarkastajille. Kaikille tarjottiin jouluglögit. Yhdistys järjesti paikan päälle
omakustanteisen kuljetuksen. Kiertopalkinnon kisaamalla voittivat Tanja ja Vesa Järvinen.
– Kauhavan yrittäjänaiset haastoivat kyliä mukaan kuusenkoristelutapahtumaan Kauhavan torille.
Yhdistyksemme osallistui tapahtumaan. Pernaan koululaiset askartelivat koristeet ja yhdistys muisti
tästä koululaisia joulumakeisin.
– Muuta: Vuoden mittaan olemme jakaneet tiedotteita yhdistyksen toiminnasta kyläläisten
postilaatikoihin. Syntyneitä on muistettu tossuin ja sukkasin. Kyläyhdistys on osallistunut
kansalaisopiston toiminnan kehittämiseen ideoimalla esim. ukkojumppaa. On ostettu vieraskirja,
jota pyritään käyttämään tapahtumien yhteydessä. Pernaan koulun kukkapenkkejä on siistitty
talkoovoimin aina tarpeen tullen.

Kauhavalla 19.2.2008
Rauni Pihlajamäki, siht.

