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Kevätkokous 
 
Aika: 7.4.2022 klo 19.00- 
 
Paikka: Kylmälänkylän kylätalo 
 
Paikalla: 17 kyläläistä. 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Janne Mustonen avasi kokouksen. 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa    
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Tuppurainen. 
Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Heidi Pöykiön. 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veli Salmela ja Aino Piippo. Samat henkilöt 
toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.                                 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokouskutsu on julkaistu paikallislehdessä 31.3.2022 ja jokaiseen talouteen 
on jaettu erillinen kokouskutsu. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä Kyläkauppa 
Satumaassa. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

 
Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja luki 
toiminnantarkastajan lausunnon. 
 
Hyväksyttiin vuosikertomus 2021 seuraavalla teksti -lisäyksellä kohtaan 5.: 
Kalettomalla laiturin nosto ja lasku keväällä ja syksyllä. 
. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 
Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
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7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
    - Hallituksen jäsenen valinta eronneen tilalle 
 

Valittiin eronneen Ari-Pekka Sarkkisen tilalle Tiina Sarkkinen hallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi. 

 
8. Muut asiat 

 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja kertoi yhdistyksen taloustilanteesta ja 
ministeriön avustuksen selvityksen tekemättä jättämisestä viime vuoden 
puolella. 
 
Eija-Leena Valkonen kertoi maalämpökorjauksen tilannetta, maalämpö toimii 
tällä hetkellä mutta reklamaatiokirje on toimitettu Lämpöykköselle mm. 
mahdollisista asennusvirheistä. 
 
Kaivojärjestelmän uusiminen. Heidi Pöykiö informoi kokousväkeä uuden 
kaivojärjestelmän uusimisesta keväällä jonka Muhoksen Kunta maksaa ja 
hoitaa asennuksen. 
 
Kyläyhdistyksellä on tapahtuma 11.5.2022 klo 18.00-20.00 Hullun älykkäät 
Kylät -hankkeeseen liittyen. Kyläyhdistyksenä hommaamme kahvituksen + 
teevaihtoehdon, pullat ja mitä nyt vain halutaan tarjota. Hanke maksaa 
osallistujamäärän mukaan kustannukset 5e/hlö. Hullun Älykkäät Kylät -hanke 
tarjoaa Kyläklinikan aikana mahdollisuuden yhdessä pohtia kylän olemusta, 
mahdollisuuksia, tarpeita, innostaa yhteistyöhön ja laittaa alulle jonkin 
haluamamme toimenpiteen kylän hyväksi. Hankkeen vetäjä Sirkku Kianto 
tekee illasta mainoksen, tarkastuttaa sen hallituksella ja aloitamme sitten 
lähempänä iltaa markkinoimaan tilaisuutta. Mahdollisimman monen tulisi olla 
paikalla.  
 
Kyläyhdistyksen www-sivut 
Todettiin, että kyläyhdistyksen www-sivut kaipaisi päivitystä. Päätettiin 
selvittää OAMK:lta olisiko uudistaminen mahdollista opinnäytetyönä, 
Päätettiin budjetiksi 200 euroa.  
 
Hallitus valtuutetaan tekemään järjestyssäännöt kylätalolle niin sisä- kuin 
ulkotiloihin. 
 
Pyöräilytapahtuma heinäkuun viimeinen sunnuntai, vastuuhenkilö on Eija 
Kukkohovi. 
 



Kylmälänkylän Kyläyhdistys ry.   PÖYTÄKIRJA      3/3 
 
Kokousosallistujien kesken arvottiin yllätyspalkinto, arpaonni suosi Pertti 
Haapasaloa. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 

 
 
 
____________________________    _______________________________ 
Leo Tuppurainen,   Heidi Pöykiö  
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 
 
 
 
 ____________________________  ________________________________ 
Veli Salmela, pöytäkirjan tarkastaja  Aino Piippo, pöytäkirjan tarkastaja 

 


