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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 
 
 
Yhdistyksen toiminta vuonna 2006 keskittyy taloudellisen tilanteen vahvistamiseen ja 
jäsenten asumisviihtyvyyden lisäämiseen seuraavin keinoin: 
 
1. Luhtaanpirtin vuokraustoimintaa jatketaan ja sitä pyritään tehostamaan riittävän 

varainhankinnan turvaamiseksi jäsenistön ympärivuotiseen aktiiviseen toimintaan. 
Erityisesti pyritään levittämään Luhtaanpirtin ilmoitusmateriaalia Nastolan kunnan 
alueella toimiville yhteisöille ja yrityksille suoramarkkinoinnilla, ja muille mm. 
Internetin kautta. Keskiviikkoisin oleva lenkkisauna säilytetään jäsenetuna. 

 
2. Jäsenille järjestetään teatteri-, näyttely-,tutustumis-  ja turistimatkoja yhteisesti 

päätettyihin kohteisiin. Matkojen kustannuksia yhdistys subventoi 
mahdollisuuksiensa mukaan. 

 
3. Yhdistys järjestää perinteelliset juhannus- ja uudenvuodenjuhlat, ja muita juhlia 

jäsenistöltä saatujen toiveiden mukaisesti. 
 

4. Jäsenhankintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Pyritään tekemään 
kyläsuunnitelma. 

 
5. Järjestetään Luhtaanpirtin kevät- ja syyssiivoustalkoot, ja polttopuu- ja muita 

talkoita tarpeen mukaan. 
 

6. Seestan – Luhtaanmaan alueen asuinviihtyvyyteen liittyvistä ajankohtaisista 
kysymyksistä yhdistys pyrkii aktiivisesti jakamaan tietoa jäsenilleen, ja 
vaikuttamaan viranomaisiin jäsenistölleen edullisten ratkaisujen syntymiseksi. 
Lähiajan konkreettisia jäsenistöä koskettavia kysymyksiä ovat mm. alueen juoma- 
ja jätevesiratkaisut ( mahd. vesiosuuskunnan perustaminen) ja Salajärven 
rantakaavaehdotus. 

 
7. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sääntöjen määräämällä tavalla. Muista 

tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitellaan yhdistyksen ilmoitustauluilla ja 
mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen Internet-sivuilla. Nettisivuja kehitetään 
erityisesti Luhtaanpirtin myynnin tehostamiseksi. Käytetään jäsenkirjeitä 
tarvittaessa informaatiokanavana. 

 
8. Muut jäsenistön hallitukselle esittämät asiat käsitellään hallituksen kokouksissa, ja 

niihin pyritään löytämään kyläyhteisön yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä 
edistävät ratkaisut. 

9. Pyritään kehittämään Luhtaanpirtistä jäsenistölle monipuolinen 
harrastustoiminnan keskus järjestämällä kursseja yms. tapahtumia. 
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VUOSIKERTOMUS 
 
 Hallituksen koostumus on vuonna 2005 ollut: 
 
Pekka Huomo  puheenjohtaja 
Raimo Gran  varapuheenjohtaja 
Kalevi Pylvänäinen sihteeri/taloudenhoitaja 
Hilkka Gran  jäsen 
Heikki Sipiläinen jäsen 
Helena Valonen jäsen 
 
1. Hallitus on kokoontunut 9 kertaa vuoden 2005 aikana. 
Lisäksi on pidetty kaksi yhdistyksen yleiskokousta. 
 
2. Juhlat  
Yhdistys järjesti perinteelliset juhannusjuhlat 25.06.2005 ja uudenvuoden 
vastaanottajaiset 31.12.2005 Luhtaanpirtillä. 
 
3.  Vesipäivä pidettiin 19.06.2005,  jossa kuultiin vesi- ja jätevesiratkaisuista haja-
asutusalueilla, ja kuultiin kokemuksia vesiosuuskunnista. 
 
4. Talkoot 
Kevätpolttopuu- ja siivoustalkoot pidettiin 30.04.2005 ja 30.05.2005. 
Lisäksi 08.10.2004 pidettiin Pirtin syyssiivoustalkoot. Polttopuiden keräystalkoot olivat 
26.11.2005. 
Talkoolaisille, joita on ollut näissä tilaisuuksissa 15-30 henkilöä, hallitus lausuu 
parhaimmat kiitoksensa. 
 
5. Teatterimatka tehtiin Helsinkiin 23.04.2005 Komediateatteri Areenaan. 
 
6. Yhdistys järjesti yhteistyössä Nastolan kansalaisopiston kanssa tietokoneen 
käyttökurssin 15.04. ja moottori- ja raivaussahan huolto-ja käyttökurssin 8.9. ja 
15.9.2005. 
 
7. Pirtille on hankittu uusi pihakeinu ja lehtipuhallin. Lehtipuhallinta jäsenet voivat 
vuokrata sovittuun vuorokausihintaan. 
 
8. Yhdistys on liittynyt jäseneksi Päijät-Hämeen kylät ry:een. 
 
9. Pirtin toisen luokan lattiaan laitettiin talkoilla parketti joulukuussa. 
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10. Pilkkikilpailut olivat 03.04.2005. 
 

11. Pirtille tuli uusi vuokralainen – Hannu Lehtinen -  kesäkuun alussa 2005. 
 

12. Luhtaanpirtin esite jaettiin Nastolan Yrittäjille ( noin 200 kpl). 
 

13. Saunan ikkunan korjauslaskun perintä annettiin varatuomari Vesa Tähtisen 
tehtäväksi. 

 
14. Kesä Päijät-Hämeen Kylissä-lehteen tehtiin artikkeli Luhtaanpirtistä. 

 
15. Salajärven rantakaavasta tehtiin kaksi lausuntoa Nastolan kunnalle, ja valitus 

Kouvolan hallinto-oikeuteen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


