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Kyläkokous  
Aika  03.10.2022 klo 18.00 
Paikka Kota, Silokunnaantie 45, 41930 Kuohu 
Läsnä Tommi Oksanen, Kaisa Ojalehto, Maria Virtanen, Esa Virtanen, Antero Kinnunen ja Matti 
 Riuttanen 
 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.10 
 

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

 
3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksytään muutoksitta 
 

4. Edellisen kokouksen muistio 5-2022 
Muistio allekirjoitettu, ei ilmennyt huomautettavaa 
 

5. Syksy toimintasuunnitelman mukaan 
Talkooväen ruokailu järjestetty Riihon majatalossa su 26.9.22, yhteensä 58 henkilöä. 
Naisten iltaa suunniteltu perjantaille 28.10.22, Jyväskylän kaupungin teatterin esitys Suruttomat. 
Itsenäissyypäivän juhlaan kyläseura tarjoaa kahvin ja glögin, muu tarjoilu nyyttikestinä 
 

6. Talkoot, hanketyöt 
Hankkeen ensimmäisen maksujakson (30.9.22) toteutuminen työn osalta ei ole täysin valmis. 
Päätetään jatkaa talkoopäiviä niin, jotta saataisiin koko työ ennen talvea valmiiksi. 
Helmikuun loppuun päättyneenä ei tarvittaisi ylimääräistä kirjanpitoa, jos vuoden 2022 tilinpäätös   
 saataisiin 15.3.2023 mennessä valmiiksi. Todetaan talkootyötunteja olevan riittävästi. 
Lintutorni saatu valmiiksi, pitkospuut lähes valmiit, murskeen levitys ja raivaus kesken, talkoisiin 
osallistuu kerralla 6-8 henkilöä.  
  

7. Syyskokouksen valmistelu 
Syyskokous pidetään ma 5.12.22 klo 18 (kyläkokousajankohta). Kokouspaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 



Keskustellaan toimintasuunnitelmasta. Saunamaraton nähdään edelleen kyläseuran toiminnassa 
suurimpana tapahtumana. Säntäyksen osallistumisaktiivisuus on hiipumassa. Jos tapahtuma 
halutaan edelleen järjestää, voitaisiin kokeilla ajankohdan muuttamista eri aikaan (nyt Jukolan 
viesti yhtä aikaa). Myös palkinnot ja osallistumismaksu sekä reitti saattaisivat olla päivityksen 
tarpeessa. 
Perinteiseen kylätoimintaan esitetään jonkin verran uutta sisältöä. Talkootyön toivotaan pysyvän 
voimissaan ja esitetään huoltoa tai korjausta vaativien kohteitten läpi käymistä. 
Toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta esitykset syyskokoukselle. 

 
8. Muut asiat 

Kyläseura muistaa Asko Paunilan 80v merkkipäivää. 
 

9. Seuraava kokous 
Syyskokous, kyläkokouksen ajankohtana ma 5.12.22. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyy klo 19.25 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
_______________________________  ________________________________ 
Tommi Oksanen, puheenjohtaja  Kaisa Ojalehto, sihteeri   


