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Kyläkokous  
Aika  06.06.2022 klo 18.00 
Paikka Laavu / kota, Silokunnaantie 45, 41930 Kuohu 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.05 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Todetaan johtokunnan kokoonpano 
- puheenjohtaja Tommi Oksanen 
- sihteeri/rahastonhoitaja Kaisa Ojalehto (varajäsen) 
- Seija Halinen 
- Johanna Niilivuo 
- Maria Virtanen 
- Esa Virtanen, paikalla kohta 4 lukien 
- Antero Kinnunen 
- Vesa Pihlajamäki, poissa 
- Paula Iltola (varajäsen), poissa 
- Juhani Kuusela (varajäsen), paikalla kohta 4 lukien 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi muutoksitta 
 

4. Todetaan toimintasuunnitelman toteutuneet ja vireillä olevat asiat 
- teatteriretki toteutunut Saarijärvelle 9.4.22, mukana 34 henkilöä 
 
- huoltopäivä 21.5.22, vesipiste Grillikkaan, huussin nurkan oikaisu, maamoottorin huolto, 
peräkärryn valot, auton sisätilan lämmitin ja muita pienempiä huoltoja sekä vanhan Ferkusonin 
korjausta.  Kävijöitä 50-60 hlö 
Huoltopäivä koettiin mukavaksi kylän yhteiseksi tapahtumapäiväksi. Varsinaisen huollon kannalta 
syksy soveltuisi ehkä paremmin ajankohdaksi tulevaisuudessa. 
 
- tiistaitalkoot aloitettu 17.5.22 säännöllisesti. Talkootyötä tehty suunnitelman mukaisesti,  
hanketyö erilleen kylän muista töistä. Työt ja osallistuminen tilastoidaan. Toukokuun aikana tehty 
uusia opasteita Säntäykseen ja luontopolulle sekä siivottu kaivo. Hankkeen osalta sahattu ja 
taapeloitu pitkospuuvärkit, luontopolun reitistä tehty kartta ja ympäristöä raivattu. 
 
- ikääntyneiden retki järjestetään Muuramen puutarhalle ja ruokailu Anoppilassa 9.6.22, 
ilmoittautuneita 10 henkilöä 
 
- Säntäys vireillä (tehtävät palaverimuistio 1-2022).  Ajanottoon Matti huolehtii ison kellon ja 
sekuntikellon. Maria huolehtii pankista rahapalkintoja vastaan numeroliivit ja mainoslakanan. 
Arpajaispalkinnot kaikkien osallistujien kesken: 2 hirvenlihasäilykettä, 2 hiivaleipää, 2 tuubihuivia, 2 
mukia +tee, lypsyjakkara, voimapyörä. 
Iltatilaisuuteen Maria järjestää kesäkilpailun tms. 
17.6.22 klo 17.00 järjestelytalkoot. Teltat, pöydät ja penkit toimitsijoille, reititys ja juottopisteet 
 
- juhannuskokko ja –kävely päätetty järjestää, on vasta vireillä, ei tehtäväjakoa 
 



- Saunamaraton vireillä 
Ilmoittautuneita 85, kaikki otetaan mukaan. (osallistujille ilmoitettu) Reitti kävelty alustavasti, 
ensimmäinen kellotus 19.6.klo 10, oppaat varmistettu, ensiapu varmistettu.  
 
- miesten päivä vireillä, info ja ilmoittautumisohje kotisivuilla. Muistutus WhatAppiin 
ilmoittautumisesta. 

 
5. Muut asiat 

- 11.6.22 Avoimet kylät- info kotisivuilla kartan kera, ilmoitettu järjestäjälle 
Paikalla ei ole miehitystä. 
 
- 6.7.22 Pokon 20v-kyläosuus laavu/ kota, Esa lupautunut isännöimään. Poko kustantaa tarjoilut  

 
6. Seuraava kokous 

- Saunamaraton-palaveri ruokajärjestelyistä 27.6.22 klo 10 Halisen saunalla (Seija) 
- seuraava kyläkokous ma 1.8.22 klo 18.00 laavulla 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 
 
 
 
Vakuudeksi  
 
 
___________________________   _________________________ 
Tommi Oksanen, puheenjohtaja     Kaisa Ojalehto, sihteeri          
 
 


