Varparannan alueen kyläyhdistys ry.
TOIMINTAKERTOMUS 2013
Varparannan alueen kyläyhdistys ry:n toimialue käsittää Varparannan lisäksi Niittylahden,
Haukiniemen ja Sydänmaan kyläalueet. Vakituisia asumuksia alueella on n. 150 sekä saman verran
lisää vapaa-ajan asuntoja.
Kertomusvuonna alueelle muutti 3 perhettä ja vauvoja syntyi 2.
Kylätoimikunta on vuoden lopussa muistanut uusia kyläläisiä niin kylälle muuttaneita kuin
syntyneitäkin.
Varparannan alueen kyläyhdistys ry;n kertomusvuosi 2013 on kulkenut pääpiirteittäin samoja
latuja kuin aiemmatkin vuodet.
Kyläyhdistyksen 31. toimintavuosi oli jälleen tapahtumarikas ja toimelias.
Kylätoimikunta
Kylätoimikunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana yhteensä 10 kertaa.
Kylätoimikuntaan ovat kuuluneet:
Mervi Niiranen , puheenjohtaja
Jukka Nokelainen, varapuheenjohtaja
Heleena Sikanen
Heli Kivinen
Pirkko Malmstedt
Olli Loikkanen
Jussi Pesonen
Matti Falck
Seppo Seilonen
Kyläyhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi Jouko Soini
Kyläkokokous pidettiin 21.2. 2013. Kyläkokouksessa vieraili kaupungin viestintäjohtaja Sami
Sulkko. Kokouksessa paikalla oli parikymmentä kyläläistä.
Kallioranta
Kalliorannan kehittämistyö saatettiin loppuun syksyn 2012. Rakennustarkastajan loppukatselmus
suoritettiin hyväksyttävästi 4.1. 2013. Kalliorannan käyttöaste on noussut kehittämistyön tuloksena
huimasti. Kalliorannassa viihtyvät kaikenikäiset ihmiset ympäri Savonlinnan seutua.
Kalliorannan tielle saatiin yleisen turvallisuuden parantamiseksi 30 km / h nopeusrajoitus.
Syksyllä tehtiin levike autojen kohtaamiseen.
Kalliorannantien aukiolosta on vastannut talviaikaan WillaNuttu.
Kalliorannan talkootyöt ovat jatkuneet siivoustalkoin sekä tapahtumia rakennettaessa.
Syksyllä raivattiin ja siistittiin WillaNutun työmiesten toimesta veneiden pitopaikat.
Kuntoura
Vuonna 2004 toteutettu WillaNuttu – Varpala valaistu latu- ja kuntopolku-ura on ollut vilkkaassa
käytössä niin kyläläisten kuin ” kaupunkilaistenkin” taholta. Ladun kunnosta vastaa sopimuksen
mukaan WillaNuttu.
Varpalan opetustoiminnan siirryttyä keskustaan, kyläyhdistys neuvotteli Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän ja kaupungin kanssa Varpalan osuuden valaistuksesta. Samassa neuvottelussa
sovittiin, että valot kuntoradalta sammuvat kello 20.00.

Kotisivut
Kyläyhdistyksen kotisivut julkaistiin 10.3. 2013, osoitteessa www.varparannankylayhdistys.fi.
Kävijöitä sivustolla vuoden 2013 loppuun mennessä 2451 kappaletta.
Kutsuliikenne
Kutsuliikenneyhteyksissä kyläyhdistys on ollut aktiivinen vaikuttaja ja onnistunut tehtävässään
säilyttää julkisia liikenneyhteyksiä keskustaan. Ilman kylätoimikunnan jäsenten hyviä
vaikutuskanavia päättäjiin asian onnistunut lopputulos olisi ollut paljon vaikeampaa saavuttaa.
Nopeusrajoitus
Kyläyhdistyksen vuonna 2010 esittämä 60 km/ h nopeusrajoitus Varparannan kylän kohdalla astui
voimaan marraskuussa. Pohjois-Savon ELY-keskus on tarkastuksessaan todennut nopeusrajoituksen aiheelliseksi runsaiden ja huonon valtatienäkyvyyden omaavien sivuteiden johdosta.
Tapahtumat
Kyläyhdistys on tuottanut ja ollut mukana tuottamassa perinteisiä tapahtumia.
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Laskiaistapahtuma Tapulinpellolla. Osallistujia noin 30 henkilöä
Teatteriretki Savonlinnan teatteriin - Mustat kalat
Kievarinkierros – WillaNutun ja Kaijanlaavun huoltopisteiden hoitaminen.
Kyläyhdistyksen kotisivut julkaistiin.
Laulava Hostelli - Teatterimyllyn vierailuesitys WillaNutussa. Täysi sali.
Kallioranta-päivä. Kesän avajaistapahtuma . Kolmisenkymmentä (30) henkilöä
Kalliorannan juhannusjuhla. Hienossa keskikesän juhlasäässä noin 250 juhannuksen
juhlijaa.
26.9. Kalliorannan syystulet. Hyvää extemporeohjelmaa ja mahtava syysilta. Syystulista
nautti nelisenkymmentä (40)henkilöä, jotka olivat saapuneet ympäri Savonlinnan
seutua.
31.10. Hiljainen kylätie - Matti Muhosen työryhmän teatterivierailu WillaNutussa. Täysi
sali, 105 henkilöä nautti hyvästä teatteriesityksestä.
12.12. Kylän Joulujuhla, jossa kuusikymmentä (60) kyläläistä joulun tunnelmissa.
16.12. Kauneimmat Joululaulut- seurakunnan järjestämään yhteislaulutapahtumaan
kokoontui neljäkymmentä (40) kyläläistä.
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Kylätoimikunta

