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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007
Yhdistyksen toiminta vuonna 2007 keskittyy alueen asumisviihtyvyyteen vaikuttavien
tekijöiden parantamiseen ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen pitämiseen terveellä
pohjalla seuraavin toimenpitein:
1. Seestan – Luhtaanmaan alueen asuinviihtyvyyteen liittyvistä ajankohtaisista
kysymyksistä yhdistys pyrkii aktiivisesti jakamaan tietoa jäsenilleen, ja
vaikuttamaan viranomaisiin ja muihin olennaisiin tahoihin jäsenistölleen edullisten
ratkaisujen syntymiseksi. Lähiajan konkreettisia jäsenistöä koskettavia
kysymyksiä ovat mm. alueen juoma- ja jätevesiratkaisut ( mahd. vesiosuuskunnan
perustaminen), sekä laajakaistaverkon perustamismahdollisuudet. Yhteistyötä
muiden kyläinyhdistysten ja edellämainittujen kysymysten kannalta olennaisten
tahojen kanssa tiivistetään ja kehitetään.
2. Luhtaanpirtin vuokraustoimintaa jatketaan ja sitä pyritään tehostamaan riittävän
varainhankinnan turvaamiseksi jäsenistön ympärivuotiseen aktiiviseen toimintaan.
Keskiviikkoisin oleva lenkkisauna säilytetään jäsenetuna.
3. Pyritään tekemään kyläsuunnitelma.
4. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sääntöjen määräämällä tavalla. Muista
tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitellaan yhdistyksen ilmoitustauluilla ja
yhdistyksen nettisivuilla. Nettisivuja kehitetään myös Luhtaanpirtin myynnin
tehostamiseksi. Käytetään jäsenkirjeitä tarvittaessa informaatiokanavana.
5. Jäsenhankintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Jäsenille järjestetään teatteri-,
näyttely-, tutustumis- ja turistimatkoja yhteisesti päätettyihin kohteisiin. Matkojen
kustannuksia yhdistys subventoi mahdollisuuksiensa mukaan.
6. Yhdistys pyrkii järjestämään juhannus- ja uudenvuodenjuhlat, ja muita juhlia
jäsenistöltä saatujen toiveiden mukaisesti.
7. Järjestetään Luhtaanpirtin kevät- ja syyssiivoustalkoot, ja polttopuu- ja muita
talkoita tarpeen mukaan.
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 2006 ollut:
Pekka Huomo
Hannu Lehtinen
Sirpa Jokivirta
Reijo Salminen
Heikki Sipiläinen
Jari Perenius

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
jäsen
jäsen

1. Kokoukset
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa vuoden 2006 aikana.
Lisäksi on pidetty yksi yhdistyksen yleiskokous..
2. Juhlat
Yhdistys järjesti perinteelliset juhannusjuhlat 23.06.2006 ja joululauluillan
01.12.2005 Luhtaanpirtillä.
3. Talkoot
Kevätpolttopuutalkoot olivat 29.04.2006 ja siivoustalkoot pidettiin 20.05.2006
Lisäksi 14.10.2006. pidettiin Pirtin syyssiivoustalkoot.
Talkoolaisille, joita on ollut näissä tilaisuuksissa 15-30 henkilöä, hallitus lausuu
parhaimmat kiitoksensa.
4. Matkat
Teatterimatka tehtiin Kotkaan ravintola Kairoon 06.05.2006. Esitys oli ratkiriemukas
Katajainen kansa.
5. Hankinnat
Pirtille on hankittu grilli ja päältäajaettava ruohonleikkuri.
6. Toiminta
Kyläyhdistys järjesti kyselyn vesiosuuskunnan perustamisesta.
Aiheesta pidettiin kyläkokous Luhtaanpirtillä 12.11.2006 jolloin valittiin
toimikunta valmistelemaan vesiosuuskuntaa. Toimikuntaan kuuluvat
Pekka Huomo, Jari Perenius, Reijo Salminen, Sirpa Jokivirta ja Esa Manninen
7. Otettiin pirtin varausjärjestelmä koekäyttöön, lisäksi Reijo Salminen on
kehittänyt ja päivittänyt kyläinyhdistyksen www-sivuja.
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8. Salajärven rantakaavasta tehtiin kaksi lausuntoa Kouvolan hallinto-oikeuteen ja
valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
9. Pekka Huomo ja Sirpa Jokivirta osallistuivat Nastolan kunnan talolla järjestettyyn
tilaisuuteen jossa järjestäjänä oli Nastolan kunta ja Päijät-Hämeen kylät ry.
Tilaisuudessa keskusteltiin yhteistoimintamahdollisuuksista ja Etpä rahoituksesta.
10. Keskiviikkoisin oli jäsenistön saunaillat joista kaksi oli ns. naisten saunailtoja.

