VARISTAIPALEEN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014
Yleistä:
Vuosi oli kyläyhdistyksen 26 toimintavuosi.
Jäsen/kannatusmaksu oli € 10. Jäseniä oli 85 ja jäsenmaksuista kertyi € 850. Kylämme
alueella asuu vakinaisesti noin 100 henkilöä ja kesäasukkaita n. 140 henkilöä.
Hallinto:
Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat: puheenjohtaja Matti Vihma, varapuheenjohtaja Markku Kolari, sihteeri Pirjo Kolari, jäsenet Salli Granö (varalla Harri Granö), Arja
Kirjavainen (Eveliina Karvonen), Päivi Puronpää (Mervi Juvonen), Lauri Pasanen (Ulla
Simelius) ja Osmo Mikkonen. Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana toimi Aarne
Hiltunen.
Kokoukset:
Vuosikokous pidettiin 29.03.2014 Varirannassa. Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen
jäsenille ei makseta korvausta toiminnasta. Kaikkien työpanos on vapaaehtoinen ja
varat käytetään toimintaan.
Toiminta:
Taivalkota: kyläyhdistyksen ylläpitämän kodan vieraskirjaan kertyi runsaasti merkintöjä
vuoden 2014 aikana.
Variranta: Saunaa vuokrattiin 50 kertaa ja vuokrauksesta saadut tulot peittivät sähköja vakuutusmaksut. Ranta oli ahkerassa käytössä ja kesäpäivin laskettiin jopa 100
vierasta. Talvikaudella oli perjantaisin yleinen saunavuoro ja avanto.
Tapahtumat:
PYHÄT POLUT ry järjesti perinteisen luostarivaelluksen Valamosta Lintulaan ja
kyläyhdistys tarjosi välipalaa ja kahvia kodalla 12.06.2014. Ryhmään kuului tusina
osanottajia, jotka halasivat kestittäjiä kiitokseksi.
NIPUNTEKO yläkanavalla 28.06.2014 Aarne johdolla, johon osallistui 10 kyläläistä.
ELÄKELIITON PÄIVÄ Varirannassa 28.06.2014 koetteli parkkipaikan ja alueen
kapasiteettirajoja: 350 eläkeläistä 7 linja-autolla kestitettiin mahtuivat mukavasti
juhlimaan kesäpäiväänsä.
JUHANNUSKOKKO juhannusaattona Varirannassa ihanassa kesäyössä ja väkeä oli
sakenaan.
PUISTOKONSERTISTA kanavalla 06.07.2014 nautti noin 300 vierasta.

UIMAKOULUSSA oli heinäkuussa 16 oppilasta. Varirannan sauna lämpesi päivittäin.
KANAVAN 100-v. JUHLA JA NIPUNLASKU 13.07.2014 meni todella hienosti ilman
minkäänlaisia haavereita ja noin 2000 vierasta osallistui tapahtumaan. Kauppiaat,
metsästysseura ja kyläyhdistys saivat taloudellista tuulta purjeisiinsa.
KANAVASOUDUN kahvitus 18.07.2014 Kyläyhdistys ja MKTS huolehtivat yhdessä
tarjoilusta kanavasoutuun osallistuneille venekunnille ja yleisölle.
EKUMEENINEN KESÄKIRKKO Varirannassa 30.07.2014 veti valitettavan pienen määrän
kyläläisiä Varirantaan. Yleiskokouksessa odotetaan uusia ideoita tapahtuman
säilyttämiseksi.
RANTAKALAILTA Varirannassa 02.08.2014 päätyi tyhjään pataan, 90 vierasta nautti
Susannan valmistamasta herkusta edellisvuoden tapaan.
JOULUN AVAUS kodalla & PUUROJUHLA seurantalolla 06.12.2014 houkuttelivat noin 40
joulumielistä liikkeelle kovassa lumisateessa. Isä Mikael Valamosta ja Martti Issakainen
Heinävedeltä toivat joulun sanomaa kodalle ja joulupukki makeisia lapsille ja sen
mielisille. Puurojuhlassa huutokaupattiin ihastuttava piparkakkutalo lasten lauantaisen
liikuntaryhmän hyväksi.
KOLKKARADAN TEKO Huuhinsalolla ja Varirannassa 08.12.2014 Aarnen, Laurin ja
Juhanin voimin. Jäästä ei ollut vielä mitään tietoa, mutta reunat olivat hienot.
TAPANIN TAISTELU eli jääkolkkaradan avaus tapaninpäivänä Varirannassa toi 52
tutustujaa ja/tai osanottajaa tähän itävaltalaiseen maalaishupiin. Kolkkaa pelattiin
lähes joka päivä vuoden loppuun saakka.

