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Kyläkokous  
Aika  01.8.2022 klo 18.00 
Paikka Laavu / kota, Silokunnaantie 45, 41930 Kuohu 
  

1. Kokouksen avaus 
Kokous avataan klo 18.09 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Todetaan johtokunnan kokoonpano 
- puheenjohtaja Tommi Oksanen 
- sihteeri/rahastonhoitaja Kaisa Ojalehto (varajäsen) 
- Seija Halinen 
- Johanna Niilivuo 
- Maria Virtanen poissa 
- Esa Virtanen poissa 
- Antero Kinnunen 
- Vesa Pihlajamäki poissa 
- Paula Iltola (varajäsen) 
- Juhani Kuusela (varajäsen) 
- johtokunnan lisäksi Pentti Pienimäki 
Kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu, todetaan päätösvaltaiseksi 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään muutoksitta 
 

4. Kesän toteutuneet tapahtumat ja syyskausi 
- Säntäys ja kyläseuran 45v.tilaisuus 18.6.  
Säntäys 18.6. sateessa, osallistujia ainoastaan 18. Osallistumisaktiivisuus tavanomaista heikompaa myös 
muilla kylähölkkäpaikkakunnilla. Osa juoksijoista karsastaa Leppäsuontien murskepinnan rouheutta. 
Tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota tapahtuman aktiivisempaan mainontaan ja tutkaillaan löytyisikö uutta 
reittivaihtoehtoa. 
 
Kyläseuran 45 vuotisen taipaleen kahvitilaisuuteen osallistui niinikään vain 20 henkeä. 
  
- Varttuneen väen ruokailu 9.6 
Ruokailu Anoppilassa ja vierailu läheisellä Ritun puutarhalla, kyläseura tarjosi ruuan ja puutarhalta  
kesäkukan osallistujille. Mukana 10 henkeä 
 
- Juhannuskokko 24.6. ja –kävely 26.6. (hellekelit) 
Kokolla väkeä n.79henkeä, tarjottiin kahvi/tee/mehu, lettuja, pullaa ja makkaraa.  
Juhannuskävely polkuja pitkin Häntälän maakellareille ja Leppäsuon tietä takaisin kuuden henkilön voimin. 
 
- Pokon 20v-tilaisuudet 6.7. 
Laavulla Esa piti tulia, Poko tarjosi kahvit ja makkarat, kävijöitä 30 henkilöä. 
Koulun tiloja esiteltiin päivän aikana vierailijoille Pokon avoimet kylät tapahtumana.  
Iltatilaisuudessa esitys menneitten aikojen mieleen jääneistä henkilöistä, väkeä paikalla 40. Esityksen 
kertojana Kari Lahtinen ja maineikasta pumppu-Kustaata esitti Juhani Kuusela . 
 
- Miesten päivä 8.7. 
Wanhan Woiman päivään Oulaisissa osallistui 25 miestä  
 
- Saunamaraton 13.7 (sateinen päivä) 
Osallistujia 79, sateisuus ei saunojia vaikuttanut haittaavan, oppaille kastuminen teki päivästä raskaan. Uusi 
reitti osoittautui hyväksi kulkea, reitin ja saunojen kauneus viehätti myös ensikertalaisia, samoin muut 



järjestelyt saivat kiitosta ja talkootyön merkitys korostui saunojien puheesta. Yksi paikkausta vaatinut risun 
repäisy ja joitakin pienempiä hiertymiä tai rakkoja ilmeni.  
Tapahtuman jälkeen jätettiin kastuneet teltat paikoilleen, jolloin yölliset sateet vaurioittivat runkorakenteita 
veden kertyessä katokseen. Vahingolta olisi voitu välttyä avaamalla katoskiinnityksiä veden kertymisen 
estämiseksi. 
Oman siirtosaunan lämmityskyky hiipui ripeätahtisen saunojavirran myötä poiketen aikaisempien vuosien 
kokemuksista. Kiuaskivien vaihto ja kiukaan huoltoa viimeistään seuraavaan maratoniin mennessä.  
Kaasupolttimoiden käyttö osoittautui kylmiltään liian hankalaksi ilman erillistä opastusta. Seuraavaan 
koitokseen toivotaan käyttökoulutusta keittovastuullisille. 
  
-Jaakon päivän messu on toimitettu Marjomäen riihikirkossa 25.7. 
 
-Kesäretki ke3.8. 
Seija järjestämässä sokkoretkeä, mukaan ilmoittautuneita 36 
 
-Toimintasuunnitelman mukaisista tapahtumista naistenpäivä toteutetaan syksyn mittaan, samoin 
talkooväen ruokailu. Naistenpäivän järjestämisen Johannan ja Marian harkintaan. Talkooväen ruokailuun 
Seija pyytää tarjouksia lähiseuduilta lauantaille 24.9.22 
 
-Syystulille ei varsinaisesti ole tarvetta, koska se on perinteisesti korvannut juhannuskokon, jos kokkoa ei ole 
voitu polttaa. Samoin 80-luvun ilta jätetään syksyn suunnitelmista.  
 

5. Tiistaitalkoot, hanketyöt 
- hankkeen ensimmäinen maksujakso 30.9.22 päättyneille hankkeille, hakemus 15.10.22 mennessä 
- toinen maksujakso päättyy 30.2.23, hakemus 15.3.23 mennessä 
- kolmas ja viimeinen maksujakso päättyy 30.8.23, hakemus 15.9.23 mennessä   
Pyritään saamaan hanke valmiiksi ensimmäisen maksatusjakson puitteissa. Kustannuksista puuttuu murskeen 
osuus, muilta osin kustannusarvion mukainen. Talkootyötä tulee riittävästi.  
Pitkospuiden asennus ja lintutornin korjaaminen vielä kesken. Tarvittava puutavara korjattu metsästä, 
sahattu ja taapeloitu valmiiksi, myös kyllästetty puutavara valmiina. 
Tiistaitalkoot jatkuu 2.8.2022 alkaen klo 18 lintutornilla. 

 
6. Muut asiat 

Kevätkokouksessa 2022, kohta 10 muut asiat: Elo Pihlajamäen mainonta saunamaratonilla 200€ hintaan 
laskutukseen. 
 

7. Seuraava kokous 
- 3.10.22 kyläkokous, vuosikokouksen valmistelu. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään klo 19.22 
 

Vakuudeksi 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Tommi Oksanen, puheenjohtaja  Kaisa Ojalehto, sihteeri 


