Muljulan Kyläyhdistys ry
Toimintakertomus 2019
Kokoukset:
Kyläyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin, kevätkokous maaliskuussa ja
syyskokous marraskuussa. Hallitus kokoontui 5 kertaa kokoonpanolla; Timoskainen Raimo,
Ratilainen Timo, Muttonen Heimo, Leskinen Armi, Sund Minna, Eskelinen Helka, Ilvonen
Leena, Musikka Toivo ja Stranden Olli.
Toiminta:
- Teatteriretki tehtiin Joensuun kaupunginteatteriin 12.1. ja matkassa oli 22 kyläläistä.
- Laskiaistapahtuma oli 3.3. Musikan pellolla, koolla 80 ulkoilijaa.
- Talven ja kevään aikana kovasti suunniteltiin Eräpolun kunnostuskohteita ja pidettiin joku
palaveri matkailuliidejä hankkeen tiimoilta, Kyläyhdistys ei lähtenyt kuitenkaan vetämään
Eräpolun kunnostus hanketta.
- 15.5. tehtiin urakalla polttopuita Eräpolun tukikohtaan ja Kylämajalle, mukana traktori ja 7
henkeä. Puut saatiin lahjoituksena Toropaisen savotalta Muljulasta.
- 17.5. yksitoista talkoolaista siivosi Kylämajalla.
- 18.6. muutaman hengen porukka rakenteli juhannuskokon.
- Juhannuskokko jäi polttamatta tuulen ja kuivuuden takia.
- Heinäkuussa kyläyhdistyksellä oli töissä nuori kyläläinen pari viikkoa.
- Heinäkuussa Kylämajan kompostivessat kasaili pari seppää.
- 4.8. keitettiin rantakala 35 hengelle Salakkaniemessä.
- Vaelluskirkkoon osallistui 38 henkeä Kylämajan maastossa 18.8.
- 22.8. yhdeksän talkoolaisen porukka sahasi ja pilkkoi polttopuita Kylämajan tontilla.
- 23.8. jatkettiin puutalkoita Eräpolun tukikohdassa voimalla seitsemän veljeksen.
- Poltettiin Elotulet 7.9. Puottolaiturilla eli juhannuskokko meni nyt ja paikalla 25 henkeä.
- Vuoden viimeiset puutalkoot Hietaniemen kodalla 23.10. tällä kertaa viisi ahkeraa menossa
mukana ja samalla reissulla nykäistiin maille Kylämajan laiturit.
- Vuoden aikana muistettiin kylällä pyöreitä vuosia täyttäneitä.
- Vuoden viimeinen tehtävä oli rosvopaistin teko Kylämajalla. Uudenvuoden aattona
muutama ahkera puuhaili koko päivän ja illalla kokoontui 32 kyläläistä nauttimaan
rosvopaistia.
- Kyläyhdistys on hoitanut Erä -ja Riistapolkua Kiteen kaupungin
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Yhteistyökumppanit ja varainhankinta:
- Eräpolun käyttökorvaukset ja Kylämajan vuokrat ovat omaa varainhankintaa.
- Kiteen kaupunki on maksanut Erä - ja Riistapolun hallinnoinnin ja hoidon.
- Kyläyhdistys jäsenenä Jetina ry:ssä ja Pohjois-Karjalan kylät ry:ssä.
- Kyläyhdistys sai Kiteen kaupungilta toiminta, kokoontumistila, ja
rakentamisavustuksen, jolla hankittiin kompostivessat kylämajalle.
- Kyläyhdistyksen toimintaa on tukenut Muljulan kalaveden osakaskunta.
Talous ja tiedotus:
Yhdistyksen talous on vakaa. Laskut on hoidettu ajallaan.
Tiedotteita on jaettu kylän asukkaille kuusi kertaa.

