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Kylmälänkylän kyläyhdistys ry:n  hallituksen  kokouksenkokouspöytäkirja 
 
Aika: Sunnuntaina 10.1.2010 
 
Paikka: Kylmälänkylän koulu 
  
Läsnä:  Eija Kukkohovi 
   Pentti Taikina-aho 
   Sisko Kukkonen 
   Katja Kukkohovi  
   Ilkka Mustonen 
   Juha  H. Kukkohovi 

    Ossi Juvonen saapui klo 12.24 
 

        1.    Puheenjohtaja Eija Kukkohovi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat 
       tervetulleeksi.  

 
 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Suunniteltiin kentän avajaisia.  
4. Alustavasti avauspäiväksi sovittiin 

23.1.2010 lauantai  kello 12 alkaen sekä vara päiväksi 30.1.2010 
lauantai mikäli  pakkasraja 15 astetta ylittyy.  
Juha H Kukkohovi lupautui kutsumaan paikalle kentän avaajaksi 
Muhoksen kunnan Teknisenjohtajan Mikko Karin tai 
Maanrakennusmestarin Hannu Leskelän. 
Tarjoilupuolta vastaaviksi valittiin Sisko Kukkonen, Eija Kukkohovi 
sekä Marika Parviainen mikäli saadaan hänen suostumus. 
Tarjoiltavaksi päätettiin  kuumamehu, lisäksi myytäisiin nuotio 
makkaraa paistettavaksi sekä kahvia ja pullaa. Myytävien tuotteiden 
hinnaksi päätettiin a´ 0,50 €  (omakustannehintaan) .  
Ohjelma vastaavaksi valittiin Seija Lehto ja Ossi Juvonen (mikäli 
pääsee). 
Alustavasti keskusteltiin ohjelmasta ja ajateltiin kilpailu aikuisille ja 
lapsille. Keskusteltiin mm  aikuisten jääpallokisasta nimikkeellä 
Ukkomiehet vastaan Poikamiehet. Ohjelmaa ei vielä päätetty vaan 
annetaan ideoiden kehittyä ja muokkaantua valmiiksi. 



Tapahtumapaikalle järjestetään musiikkia esim. kannettavan cd:n 
avulla, Ossi Juvonen lupasi hoitaa  tämän. 
 
Ohjelmarunko kentän avajaisiin: 
 
12.00  Tilaisuus alkaa 
12.15  Muhoksen kunnan edustaja aukaisee kentän. 
12.30  Aikuistenpeli 15min  
12.45  Lasten kilpailut 
13.15  Rusettiluistelua 
 
tapahtuma kestäisi noin kello 15.00  
 
Tarjoilu ja myyntiä toteutetaan koko tapahtuman ajan. 
 

5. Muut asiat 
1. Keskusteltiin Kevätkokouksen pitoajan kohdasta alustavasti 

sovittiin maaliskuun alkuun.  
2. Seuraavassa Hallituksen kokouksessa sovittiin läpikäydä 

Kyläsuunnitelma sekä tarvittaessa tehdään päivittäminen. 
3. Laskiaisrieha toteutetaan yhdessä koulun kanssa ajankohta 

vielä avoin, olemme yhteydessä kouluun ajankohdan 
suunnittelussa. 

4. Ilkka Mustonen on toimittanut kyläyhdistykselle lahjoituksena 
monistuskoneen. Samalla hän on lahjoittanut koneeseen uuden 
tulostusrummun. Koneen sijoituspaikasta keskusteltiin ja 
sovittiin, että Katja Kukkohovi tiedustelee Kyläkauppa 
Satumaan omistajilta suostumusta koneen pitämiseen kaupalla 
ja sen käytön valvonnasta. Koneen käyttö on suunnattu kaikille 
kyläläisille ja sitä tarvitseville. Kopioiden hinnoittelu ilmoitetaan 
myöhemmin. Koneen läheisyyteen laitetaan valvontavihkonen 
jolla kontrolloidaan koneen käyttöä ja maksuja.  

5. Keskustelimme myös alustavasti Kalettoman uimarannan 
kunnostamisesta ensi keväällä. Halukkuutta löytyy ja talkoita 
järjestetään. Samalla keskusteltiin yhteydenpidosta 
Osakaskuntaan  jotta voitaisiin monipuolistaa toimintaa esim. 
onkikisoja , jääravit jne.  

6. Lisäksi Eija Kukkohovi kyselee Ahmaksen kyläyhdistykseltä 
halukkuutta yhteistoimintaan pyöräretken järjestämiseen 
Ahmaksen Kalevala kylään.  

7. Ilkka Mustonen otti esille Rokuan latureittien ojien umpeen 
luonnin, asiaa jo hoidetaan.  

 
Lopuksi sovittiin pöytäkirjan tarkistuspaikaksi Kyläkauppa Satumaa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kokouksen päätti Puheenjohtaja Eija Kukkohovi klo 13.05 
 
 
 
 
Kylmälänkylä_________________ 
 
 
Eija Kukkohovi               Katja Kukkohovi 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 
 
Hallituksen Jäsenet  
 
Ilkka Mustonen     ____________________________ 
Sisko Kukkonen   ____________________________ 
Pentti Taikina-aho ____________________________ 
Juha H Kukkohovi     ____________________________ 
Ossi Juvonen                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


