
IMMULAN-PAUNIN KYLÄYHDISTYS ry
Vuosikokous 2022

Esityslista
Aika:  30.3.2022 klo 18.30–20.30
Paikka: Immulan Mummolan kahvila, Immulanraitti 14
Läsnä: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
 ääntenlaskijjan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen 2021, toimintakertomuksen 2021 ja toiminnantarkastajien lausunnon 
 esittäminen 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja   
 muille tilivelvollisille

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2022

8. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen

9. Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta sekä varsinaisten jäsenten ja 
 varajäsenten valinta

10. Kahden varsinaisen ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

11. Muut käsiteltävät asiat 

12. Kokouksen päättäminen



Immulan – Paunin kyläyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2021 

Vuosi 2021 on Immulan-Paunin kyläyhdistyksen 41:s toimintavuosi. Yhdistyksen puheenjoh-tajana 
on toiminut Satu Rautanen. Hallituksessa ovat lisäksi toimineet Timo Ruohomäki, Riitta Ruohomäki, 
Matti Mäkinen, Mira Peltola (varapuheenjohtaja), Minna Lepokallio ja Mika Myl-ler. Sihteerinä ja tal-
oudenhoitajana on toiminut Riitta Ruohomäki. Kati Petersen on toiminut yhdistyksen tiedottajana ja 
huolehtinut yhdistyksen kotisivuista. Hallitus on kokoontunut 5 kertaa, joista kolme kokousta oli van-
han hallituksen ja 2 uuden, vuosikokouksessa 17.6.2021 valitun hallituksen kokouksia. 
Yhdistys on jäsenenä Lohjan kylät ry:ssä, jossa yhdistyksen nimeäminä edustajina ovat toimi-neet 
Timo Ruohomäki ja Heikki Mäkinen. Valtaväylien aluetoimikunnassa yhdistyksen edus-tajana on ollut 
Timo Ruohomäki.

Toiminta 2021
Vuosi 2021 alkoi koronapandemian jatkaessa etenemistään. Talvi toi valkoiset hanget ja pel-loilla oli 
riittävästi lunta hiihtolatujen tekemiseen.  Kyläläiset lähtivätkin innolla laduille. Hel-mikuun lopussa yh-
distys täytti 40 vuotta, mutta juhlia ei päästy viettämään koronatilanteen takia.  Vuosikokous päästiin 
järjestämään kesäkuussa tautitilanteen hieman helpottaessa. Ky-läyhdistyksen tiedotteita jaettiin vuo-
den aikana 5 kertaa ja niissä seurattiin mm. valokuitu-hankkeen etenemistä. Yhdistyksen toimintaan 
vaikutti aaltoileva tautitilanne. Tiekirppis, elo-tanssit ja omenakaarnevaalit jouduttiin peruuttamaan.
• Yhteistyö Lounean kanssa kuituverkon markkinoinnissa johti valokuidun rakentamiseen.  
 Yhdistys jakoi tietoa valokuidusta tiedotteissaan ja tiedotuskylteillä Immulantien varressa  
 ja kannusti kyläläisiä liittymään hankkeeseen.  Kyläyhdistyksen puuhamiehinä hankkeessa  
 ovat toimineet Timo Ruohomäki ja Mika Myller. Kaivuutyöt alkoivat keväällä ja viimeiset asen 
 nukset kiinteistöihin tehtiin syys-lokakuun vaihteen paikkeilla. Liittymiä oli silloin noin 70.  
 Verkko kattaa nyt Immulantien varren Ortheksilta Herrdalintien ja Patokujan alkupäähän sekä  
 Immulanraitin, Tuulensuun, Tuulenpolun ja Ruskopolun varret. 
• Kyläyhdistys täytti 40 vuotta 26.2.2021. Juhlavuoden kunniaksi käynnistettiin 
 valokuvauskampanja. Saimmekin kyläalueeltamme hyvin kuvia eri vuodenajoista.
• Kyläalueen tienvarsia siivottiin omatoimisesti kevään aikana. 
• Hallitus pyysi tarkempia ilmoituksia espanjansiruetanahavainnoista, joista hallitus oli saanut  
 yhteydenottoja. Paunin alueelta löytyi iso etana-alue, jonne nopeasti järjestettiin keräily ja tun 
 nistamistilaisuus, jossa asiantuntijana toimi Teuvo Järvenpää. ”Etanajahtiin” osallistui reilut 10  
 henkilöä. Omatoimista keräilyä jatkettiin koko kesä. Hallitus suunnitteli toiminnan organisoitu 
 mista seuraavaksi kesäksi.
• Kyläyhdistyksen vuosikokous päästiin pitämään 17.6.2021 Immulan vanhassa koulussa   
 koronatilanteen hieman rauhoittuessa. Anita Tuomola aloitti kesäkuun alussa kesäkah-vila 
 toiminnan koululla nimellä Immulan Mummolan kahvila. Kokoukseen osallistui 13 henkilöä.
• Anita Tuomola järjesti lauantaina 28.8.2021 kesäkahvilan päättäjäisiksi Venetsialaiset Immu 
 lan Mummolan kahvilan pihalla. Kyläyhdistys oli mukana järjestelytalkoissa ja toimitti pihalle  
 teltat. Tapahtuma onnistui erittäin hyvin ja sääkin suosi. Kiitos Anitalle.
• Onkikilpailut Välimerellä pidettiin poikkeuksellisesti vasta 10.9. Päivä oli aurinkoinen ja läm 
 min. Keliolosuhteet suosivat tilaisuutta ja paikalla oli runsaasti väkeä. Onkijoita-kin oli 15 ja  
 kaikki palkittiin mitalein. Timo Salo kilpailuisäntänä ja tuomarina julisti voittajaksi Sara Kemp 
 paisen (3v.) seitsemällä kalalla. Seuraavista sijoista käytiin kovaa kamppailua. Tarkemman  
 pituusmittauksen jälkeen toiseksi sijoittui Niko Hezel (5v.). Kolmannen sijan saavutti Milo  
 Myller (3v.).
• Yhdistyksen sieniretki järjestettiin 26.9.2021 Puuteoksen hallin lähimaastossa.  Tilai-suuteen  
 osallistui noin 30 henkilöä.  Paikalla paistettiin makkaraa ja keitettiin nokipan-nukahvit. Sieniä  
 löytyi runsaasti.
• Pikkujoulujuhla peruutettiin, mutta juhlassa jaettavaksi suunnitellut pikkujoulupussit päätettiin  
 kutenkin jakaa kylän ”pienimmille” ja paketit sai noutaa Puuteoksen pihalta 12.12.2021. Jou 
 lupussin kävi noutamassa ilahduttava määrä kyläläisiä.
• Vuosi päättyi mahtavaan ilotulitukseen Immulassa.

 Hallitus



Toimintasuunnitelma vuodelle 2022   

Yleistä
Immulan-Paunin kyläyhdistys on perustettu 26.2.1981. Kyläyhdistys on jäsenenä Lohjan kylät ry:
ssä, jonka hallituksessa toimii Timo Ruohomäki ja Heikki Mäkinen toimii hallituksen 
varajäsenenä. Kyläyhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin myös Lohjan kaupungin 
Lähidemokratiaprojektissa Valtaväylien aluetoimikunnan kautta. Kyläyhdistyksen edustajana 
Valta-väylien aluetoimikunnassa toimii Timo Ruohomäki.

Taloudenhoito
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa erilaisilla tapahtumilla ja talkoilla.
Erillisten hankkeiden rahoitusta voidaan myös hakea Alueiden johtokunnalta Lohjan kaupungin 
pienhankerahoituksesta Valtaväylien aluetoimikunnan kautta sekä Leader-rahoitusta Ykkösak-seli 
ry:n kautta. 

Toiminta
Toimintavuoden 2022 aikana yhdistys pyrkii normalisoimaan toimintaansa koronapandemian 
mahdollistamissa puitteissa. Yhdistys järjestää kyläläisille erilaisia virkistystapahtumia ja pyrkii 
tukemaan kyläläisten vapaa-ajan harrastuksia. Kehitetään yhteistyötä Immulan vanhalla koululla 
toimivan Immulan Mummulan kahvilan kanssa. Vuosikokouksessa on mahdollista esittää 
tapahtumatoiveita uudelle hallitukselle. Yhdistys täytti 41 vuotta helmikuun lopussa. 
40-vuotisjuhlat pyritään järjestämään sopivassa tilanteessa.

Helmikuu: Talvirieha 27.2.2022 Peräkylän pihapiirissä

Maaliskuu: Vuosikokous 30.3.2022

Huhtikuu: Linnunpönttötalkoot

Toukokuu:  Tienvarsien siivoustalkoot
  Onkikilpailut Välimerellä
  Espanjansiruetanan info- ja hävityskampanja koko kesä
Kesä:   40-vuotisjuhlat 
Elokuu:  Elojuhlat
Tiekirppis
Syyskuu:  Osallistutaan Omenakarnevaaleihin 17.9.2022
Sieniretki
Joulukuu:  Pikkujoulut

Projektit
Kyläsuunnitelman päivittäminen
Immulan kentän kunnostaminen

    Immulan-Paunin kyläyhdistyksen hallitus  


