
Kartanonmäen kyläyhdistys ry

Toiminta / vuosikertomus 2020

Vuosi aloitettiin jälleen jouluvalojen purkamisella salostaan loppiaisena neljän (4) hengen 
voimin.

Ma 24.2.  sihteeri välitti sähköpostitse kummikylämme yhdyshenkilölle Ott Penekille Viron 
itsenäisyyspäiväonnittelut.

La 28.2.  suunniteltu viirin nosto ja kevätkauden avaus tapahtuma peruttiin koronavirus 
epidemian johdosta.  Reijo Hyvärinen hoiti asian yhdistyksen puolesta.

Toiselle pääsiäispäivälle suunniteltu sääntömääräinen vuosikokous peruttiin myös viruksen 
takia.

Kevään ja kesän aikana Annukka ja Reijo hoitivat ahkerasti rantapenkereen kasvustoa sekä 
huolehtivat penkkien, laiturin sekä portaikon siisteydestä, kiitos!

Pe 31.7.  sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui  11 jäsentä. Hallitus pysyy entisenä, 
Esa Hämäläinen ja Henry Jarva jatkavat.
  
La 1.8.  Kankkilan kyläpäiviin ja yhdistyksen 40-vuotisjuhlatapahtumaan osallistui  kuusi 
kartanonmäkiläistä.

Pe 28.8.  vietimme rantajuhlaa upeassa tyynessä säässä, mukana 24 jäsentä.  Juustot,  
grillattavat lihajalosteet sekä muut lisukkeet maistuivat hyvässä seurassa.  Illan kruunasi 
Riinan ja Harrin järjestämä ilotulitus, olihan venetsialaisten aika.

Viikolla 37 syyskuun puolivälissä Reijo on hoitanut jälleen Pierhausin jätteet kompostiin ja 
täydentänyt grillipuuastioita. Kiitokset  hänelle.

Puheenjohtajamme Hannu on tarpeen mukaan tuonut verstaaltaan grillissä poltettavia 
puita, kiitokset myös hänelle.

La 24.10.  Reijo Hyvärinen vapautti rannan salosta viirin talvilepoon.  

La 28.11.  sytytettiin Kartanonmäen risteykseen jouluvalot ilahduttamaan omaa väkeä sekä 
ohikulkujoita.  Nautimme Marjan valmistamaa joulupuuroa sekä Pirkon leipomia suolaisia 
paloja, pipareita sekä lämmintä glögiä.  Paikalla 16 jäsentä, joista kaksi lapsia.
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Jäsenmäärä oli vuoden lopussa  78, lisäystä kolme (3) edelliseen vuoteen.  Tapahtumia oli 
vuoden aikana virusepidemiasta johtuen vain kuusi (6), joissa osanottajia keskimäärim 
kymmenen (10).  Muiden järjestämiin osallistuimme kerran (1) kuuden (6) hengen voimin.

Yhdistyksen asioista on tiedotettu sähköpostitse, tekstiviestein, Whatsapp-viestein, 
puhelimella sekä myös postilaatikkojakeluna.

Viron kummikylään on pidetty yhteyksiä sähköpostitse sekä puhelimella. Itsenäisyyspäivänä 
saimme onnittelut ja hyvän joulun toivotukset Ott Penekiltä. Sihteeri kiitti ja toivotti myös 
körtsialuselaisille hyvät joulut.  Uudenvuoden toivomukset myös vaihdettiin vuoden 
viimeisenä päivänä. Kummikylämme Körtsialusen kotisivujen linkkitieto on poistettu ja uusi 
on muotoa:  www.facebook.com/kortsialuse.kula.5  

Suuret kiitokset jälleen tapahtumien ja talkoiden järjestelyissä mukana olleille.  Kiitos myös 
Myrskylän kunnalle jouluvalojen sähköenergiasta.

Hallitus
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