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Johdanto
Kylmälänkylän kehittäminen on viimeisen kahden vuoden aikana perustunut kylän en-
simmäiseen kyläsuunnitelmaan, joka valmistui keväällä 2003. Edessäsi on nyt toinen 
kylämme kyläsuunnitelma. Kylämme on saanut uuden graafisen ilmeen ja sitä käytämme 
kaikessa materiaalissa.

Kylmälänkylän kyläsuunnitelma on päivitetty yhteistyössä kylän muiden seurojen ja yh-
distysten kanssa. Kyläsuunnitelmaa on työstetty kyläyhdistyksen hallituksen voimin. Hal-
lituksen jäsenet vuonna 2005 ovat pj. Ilkka Mustonen, varapj. Eija Kukkohovi, sihteeri 
Arja Rautakoski, rahastonhoitaja Sirpa Väisänen sekä varsinaiset jäsenet Janne Kuk-
kohovi, Juha H. Kukkohovi, Leena Lahenius, Tarja Nurminen, Marika Parviainen ja Eine 
Rimpeläinen. Suunnitelman tarkoituksena on toimia tulevien vuosien toiminnan runkona 
ja parantaa kyläläisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä kylällä.

Suunnitelma käsittää koko kylän alueen. Työstämisen pohjana on ollut kyläkysely ja 
asukastutkimus, joka toteutettiin syksyllä 2002. Tutkimusta on täydennetty uuteen su-
unnitelmaan päivittämällä tietoja mm. kunnan viranomaisten avulla. Kyläsuunnitelman 
päivittämisessä on ollut mukana Jouni Puhakka Muhoksen Kehittyvät kylät kylähankkeen 
2-vaiheesta.

Kyläsuunnitelmassa esitetään kyläläisten yhteiset toiveet siitä, miten kylää tullaan kehit-
tämään tulevaisuudessa. Osan voivat kyläläiset toteuttaa heti omin voimin, osa asioista 
esitetään kunnalle, ympäristökeskukselle, tielaitokselle. Osa ideoista ja toiveista hank-
keistetaan ja toteuttamiselle haetaan tukea EU:lta. Kylällämme toimivat yritykset ja niiden 
tarjoamat palvelut on otettu uudessa suunnitelmasssa entistä näkyvämmin esille. Monelle 
on varmasti yllätys kuinka monipuolista yritystoimintaa kylältämme löytyy.

Kylmälänkylässä 19.4.2005

Kylmälänkylän kyläyhdistyksen hallitus

Kuva Ilkka Mustonen.
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1. Pitkä ja kapea Kylmälänkylä 
Kylmälänkylä sijaitsee Muhoksen kunnassa. Kylä on kehittynyt ja kasvanut kapeaksi ja 
pitkäksi kyläksi Muhosjoen varteen. Kylä on tiettävästi Suomen pisin kylä. Kylä muodos-
tuu monesta eri osasta, Tuppu, Huikola, Mökkikylä, Petäikkö, Laitineva, Rautio, Pekkala, 
Saarela, Nalkinperä, Portaalanperä ja Hopreeninperä. Keskimääräinen talouksien etäi-
syys Muhos-Kestilä -maantiestä on ainoastaan noin 200 m. Tämä on hyvä piirre kylässä, 
koska mm. yleisen liikenteen palvelut on ollut helppo järjestää ja kaikki ovat palveluiden 
ulottuvilla.

Kylän toiminnan keskukset muodostuvat koulun ja kyläkaupan ympärille. Matkaa  
kyläkaupalta Muhoksen kirkonkylän keskustaan on 33 km ja Ouluun on 70 km.  
Kajaaniin matkaa kertyy 120 km, Vaalaan 39 km, Kestilään 32 km, Tyrnävälle 43 km ja 
Utajärvelle 32 km. Kylmälänkylä sijaitsee lähellä Rokuan kansallispuistoa ja matkailu-
aluetta. Kyläkaupalta ja kyläkodalta Rokuan Kuntokeskukselle matkaa kertyy noin 15 km, 
ulkoilureittiä myöten hieman vähemmän.

Kylää ympäröivät laajat metsä- ja suoalueet. Metsästystoiminta on kylällä aina ollut  
aktiivista. Kylällä toimii kolme metsästysseuraa. Hirven ja pienriistan metsästys tuo kylälle 
syksyisin lukuisia metsästyksen harrastajia. Pelson suuret turvetuotantoalueet alkavat 
kylän eteläpäästä. Kylän kautta kulkee Oulu-Rokua moottorikelkkareitti, joka tuo talven 
saavuttua kelkkaturisteja kylää elävöittämään. Kylän alueella on yksi järvi; Kalettoman 
järvi. Kylän alueella on kolme jokea; Muhosjoki ja sen haarajoet Kangasjoki ja Leppijoki. 
Niistä innokas jokikalastaja voi napata vaikka harjuksia.

Sormusoja purkaa laajojen suoalueiden vesiä ja toimii nykyään laskuojana Kalettoman 
järvestä Muhosjokeen. Kyläkappelin alueella Sormusoja muodostaa luonnonkauniin  
pienen kosken elävöittämään luontoa. 

Kuvat Jouni Puhakka ja Ilkka Mustonen.
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2. Historiaa

2.1. Asukkaita

Muhoksen kuntaan kuuluva Kylmälänkylä on asutuksellisesti nauhamainen ketju Muhos-
joen yläjuoksun varrella. Jo 1600-luvun alussa asutus oli laajennut syvälle sisämaahan, 
kun Jaakko Kylmänen perusti Kylmälänkylän ensimmäisen asutuksen. Kylmälänkylän 
asutus voimistui 1600-luvun kuluessa. Tuolloin Kylmälänkylän asutus luettiin kuuluvaksi 
Ahmaksen kylään. Kyse on kuitenkin pienistä asukasluvuista, koska 1700-luvulla Ah-
maksessa oli kaiken kaikkiaankin vain 20 taloa. 1800-luvun puolimaissa osa Ahmaksen 
taloista, eli Kylmälänkylän talot, päätettiin liittää kuuluvaksi emäseurakuntaan.

Liikenneyhteydet mahdollistivat voimakkaan väestönkasvun. Kylälle oli rakennettu 
1840-luvulla Suokylän kautta kulkeva mutkainen tie Muhokselta. 1879–1881 rakennet-
tiin tieyhteys Veneheittoon yli Pelson nevan. Uusi tie Muhoksen ja Kylmälänkylän välille 
valmistui 1890-luvun puolimaissa. Työllisyyden hoitohankkeena rakennettiin vielä 1950-
luvun alussa Tyrnävän Ylipään ja Kylmälänkylän välinen kunnan tie.

Torppia ja mäkitupia oli suhteessa taloasutukseen huomattavasti enemmän Kylmälän-
kylässä kuin muualla Muhoksella. Elantonsa kyläläiset saivat pääasiassa maa- ja 
metsätaloudesta. Vuoden 1882 maataloustiedusteluiden mukaan Muhoksen suurin lehm-
ikarjatila oli Kylmälänkylässä Kärsämän tila, jossa oli 35 lehmää. Kylälle perustettiin 1889 
käsivoimalalla käytettävä kylämeijeri, joka toimi vielä 1920-luvulla vakinaisesti. Maan-
viljelyksen lisäksi harjoitettiin Muhokselle leimallista suoviljelyä. Osa suuresta viljelyyn 
raivatusta Pelson suosta kuului Kylmälänkylään. Pelson suo on muutenkin ollut suuri 
kyläläisten työllistäjä. Vielä nykyäänkin VAPO harjoittaa turvetuotantoa Pelson suolla.

Kylmälänkylä oli seppien kylä. 1900-luvulla kylällä oli useita sivutoimisia seppiä. Kylän 
sepät ovat olleetkin maineikkaita viikatteiden teossa. Ammattikäsityöläistaitoa osoitti 
myös Herman Laukkanen, joka 1900-luvun alussa teki kymmentä lajia sukkuloita ja myi 
niitä painettua luetteloa käyttäen.

2.2. Palveluja

Ensimmäisiä palveluja oli 1895 avattu jalkaposti Kylmälänkylän ja kirkonkylän välillä. 
1946 kylään saatiin toisen luokan postiasema, joka lakkautettiin 1990-luvulla. 1940-luvul-
la Muhoksen Osuuskaupalla (Koskiseutu) oli sivumyymälät Tapanilassa ja Saarelassa. 
Lisäksi 1930-luvulla kylälle oli Oulun Osuuskauppa perustanut ”yläpuolen ja alapuolen 
myymälät”, joista molemmat suljettiin 1970-luvun loppupuolella. Lisäksi kyläläisiä palveli 
1960-luvulla Lassin kauppa ja 1970-80 -luvuilla Porolan Baari. Saarelan Koskiseudun 
myymälä lakkautettiin 1999.

Linja-autoyhteyksien perustaminen lisäsi kyläläisen mahdollisuutta liikkua. Kestilästä ajet-
tiin linjaa ensin lava-autolla, sitten onnikalla. Hepo-oja ajoi Säräisniemi-Muhos –väliä. Vu-
onna 1941 Oulun seudun liikennöitsijät ilmoittivat voivansa hoitaa Oulu-Muhos-Kylmälän-
kylä –linjan. Sodan takia liikennöinti oli kuitenkin epäsäännöllistä. Syksyllä 1951 solmitun 
Oulujokilaakson sähköistämissopimuksen velvoittamana Pällin Valo sähköisti Kylmälän-
kylän. Samoihin aikoihin saatiin myös puhelinliikenne käynnistymään.

2.3. Koulut

Kylän ensimmäinen kansakoulu, Kylmälänkylän kansakoulu, aloitti toimintansa jo vuonna  
1888 Jaako Kärsämältä vuokratuissa tiloissa. Koulu toimi koulutoimen ylihallituksen 
mukaisesti neljäosastoisena. Ensimmäisinä vuosina oppilaita oli tosin vähänlaisesti: 
“Johtokunnan esimiehen ehdotuksesta kehotettiin kaikkia johtokunnan jäseniä toimimaan 
siihen suuntaan, että lapsia saataisiin kouluun, koska nykyään on koulussa vähänlainen 
oppilaita”

Vuonna 1897 koulunkäynti lopetettiin vuokratiloissa ja koulua varten ostettiin maata  
Tapanilasta. Koska maat olivat Tapanilan maita ja nimi Tapanilan koulu oli tavallisimmin 
käytetty nimi kyläläisten keskuudessa, vaihdettiin koulun nimi Tapanilaksi vuonna 1953. 
Kolme vuotta myöhemmin rakennettiin uusi hieno koulurakennus, jossa Kylmälänkylän 
lapset tänäkin päivänä ahertavat.

Kylälle saatiin toinen kansakoulu Huikolan koulun aloittaessa toimintansa Juho Valkolalta 
vuokratuissa tiloissa 1923. Opetusta annettiin ahtaissa vuokratiloissa aina vuoteen 1953 
saakka, ennen kuin koulu alkoi uudessa, “tiilestä valmistetussa, sähkövalolla, keskusläm-
mityksellä ynnä muilla nykyajan mukavuuksilla” varustetussa koulutalossa 28.8.1953.

Kylän kolmas kansakoulu, Saarelan koulu, aloitti toimintansa 5.9.1927 kunnan omis-
tamassa väliaikaisessa huoneistossa Erkkolassa. Uusi koulukiinteistö Saarelassa olisi 
tullut valmistua jo syyslukukauden alkuun 1931, mutta “ahtaan rahataloudellisen tilan 
vuoksi” rakennus oli jäänyt vesikattoon. Koulun käynti jatkui useita vuosia vuokratiloissa 
uutta koulurakennusta odoteltaessa. 

Kylmälänkylän neljäs koulupiiri perustettiin Petäikköön, jossa koulu aloitti syyslukukaudel-
la 1949 supistettuna kansakouluna kaksi huonetta käsittävässä vuokrahuoneistossa Käh-
kösen tilalla. Oman koulurakennuksen vihkiäisjuhlaa vietettiin 10.11.1951. 

40-luvulla saavutettu huippu väestönlisäyksessä kaartui laskuun, mikä näkyi Kylmälän-
kylänkin väestön määrässä. Lisäksi 1960-luvulla alkanut taajamoituminen on aiheuttanut 
sisäisen muuttovirran suuntautumisen haja-asutusalueilta taajamiin. Tällainen kehitys 
on johtanut vääjäämättä koulujen lakkautuksiin. Ensimmäisenä Kylmälänkylän kouluista 
lakkautettiin Petäikön koulu vuonna 1961. Kymmenen vuotta myöhemmin lakkautettiin 
Huikolan koulu. Oppilaat kävivät vähiin myös kylän kahdessa jäljellä olevassa koulupi-
irissä eivätkä työnjakosuunnitelmatkaan Saarelan ja Tapanilan koulujen kesken riittäneet 
pelastamaan Saarelaa ahdingosta. Saarelan koulu lakkautettiinkin 1978. 
 
Lähteet: 
Tervonen,Lackman&Vahtola&Tervonen&Hiltunen, 2002: Muhoksen kunnan historia 1865-1995

Kukkohovi, 2001: Opin tiellä Kylmälälänkylässa (opinnäytetyö) 
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3. Kylmälänkylä – aktiivinen kylä
 

3.1. Asukkaat ja elinkeinorakenne

Kylmälänkylässä on noin 115 taloutta, joissa on asukkaita noin 270 henkilöä. Kylälle olisi 
tulijoita, kun vaan vapaita kiinteistöjä tai tontteja saadaan vuokralle tai myyntiin. Vuonna 
2004 kylälle muutti kaikkiaan kahdeksan uutta taloutta.

Yleisin perheen koko on kaksi henkilöä, näitä talouksia on noin 40. Seuraavaksi eniten on 
yhden hengen talouksia. Näissä yhden hengen talouksissa on tasaisesti niin miehiä kuin 
naisiakin eli mistään poikamies-ylivoimasta ei ole kysymys, vaikka asukkaista hieman yli 
puolet onkin miehiä. 

Kylän asukkaista suurimman ryhmän muodostavat alle 15 vuotiaat. Näyttäisi että kouluun 
olisi tulijoita ja kyläkoulun jatko olisi turvattu ainakin oppilasmäärän suhteen. 36-45 –vuo-
tiaita ja yli 65-vuotiaita kylällä on suunnilleen yhtä paljon. Asukkaiden ikäjakaumankin 
perusteella kylällä on tulevaisuutta. 

Kylmälänkylällä syntyneiden eli alkuperäisten asukkaiden määrä on selvästi suurin. 
Seuraavaksi eniten kylän asukkaista on kotoisin Oulusta. Sitten ovat lähikunnista lähtöi-
sin olevat, mutta kylälle on muutettu myös eri puolilta Suomea.

Mistä kylän asukkaat sitten saavat toimeentulonsa? Työikäisestä väestöstä suurin osa käy 
töissä kodin ulkopuolella Muhoksella, Oulussa tai lähikunnissa. Omalla tilalla tai omassa 
yrityksessä työskentelee yhä useampi. Silti työttömänä on noin 19 % työväestöstä. Maan-
viljelijät muodostavat suurimman yksittäisen ammattiryhmän.

Kuvat Ossi Juvonen, Aino Piippo ja Arja Rautakoski.

3.2. Palvelut

Kylmälänkylällä on peruspalvelut saatavilla. Kylällä on elinvoimainen ja lämminhenkinen 
kyläkoulu ja yksityinen kyläkauppa sekä kyläkappeli. Kirjastoautosta voi lainata luettavaa. 
Kunnan terveyskeskuksen kotisairaanhoidon palvelut ovat vanhusten käytettävissä. 

Linja-autovuorojen lisäksi palvelulinja kuljettaa kirkonkylälle asioimaan. Koulukyyditykset 
toimivat kyläkoululle ja kirkonkylän kouluille. Kylällä palvelee myös oma taksiyrittäjä.

Posti jaetaan omiin laatikoihin ja lähtevän postin voi jättää omaan postilaatikkoon tai 
kaupalla olevaan keltaiseen postin laatikkoon. Muuten postin palvelut ovat kirkonkylällä.
Kylän postilaatikoille rakennettiin yhtenäiset katokset talkoilla Suomen Postin tukemana 
2003-2004. Näin kohennettiin merkittävästi kylän ulkoista ilmettä.

Kyläkaupalla turistit voivat pitää hengähdystauon; käydä ostoksilla, kahvilla, nauttia suolapalaa tai surffailla 
internetissä. Oulun MC tauolla. Kuva Ilkka Mustonen.
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3.2.1. Kylmälänkylän koulu

Kylällä on peruskoulun ala-aste (0-6 luokat), jossa annetaan perusopetusta Muhoksen 
kunnan koulujen yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulussa on 2 opettajaa ja 
keittäjä-siivooja. Oppilasmäärä lukuvuonna 2004–05 on 24. Koulu peruskorjattiin vuonna 
1995. Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa ja ajanmukaiset sekä palvelevat monin tavoin 
myös kyläläisiä.

Koulu on mukana lukuvuonna 2002–03 käynnistyneessä Comenius-hankkeessa. Hank-
keen tarkoituksena on edistää eurooppalaista yhteistyötä koulujen välillä. Koulu tekee 
yhteistyötä tanskalaisen, espanjalaisen ja kreikkalaisen koulun kanssa.

Perusopetuksen lisäksi koulu panostaa erityisesti kodin ja koulun yhteistyöhön. Vanhem-
mat osallistuvat yhteisten teemapäivien viettoon (esim. hiihto, suunnistus) ja ovat akti-
ivisia hankkimaan varoja joka toinen vuosi järjestettävää leirikoulua varten. Koululla ja 
kaupalla sijaitsevat paperin keräyspisteet ohjaavat oppilaita kestävään kehitykseen.

Koulun ja kyläläisten yhteistoimintaa on jokakeväinen oppilaat vastaan vanhemmat pesäpallopeli. Tuoma-
rina SM-tason pesäpalloijanakin vaikuttanut rehtori Mika Laatikainen. Kuva Ilkka Mustonen.

Koulun tiloissa järjestetään kerhotoimintaa ja pidetään eri järjestöjen kokouksia. Koulu 
ja kyläyhdistys järjestävät yhdessä kyläläisille tapahtumia, joista esimerkkinä joulu- ja 
puurojuhla. 

Koulun johtokunta vuonna 2005. Suluissa varajäsen. Lehto Esko (Mustonen Kari), Heikki-
nen Antti (Haapasalo Jari), Haapasalo Raili (Väisänen Arto), Juvonen Ossi (Männistö Kai-
no), Väisänen Sirpa (Kukkohovi Birgitta), Taikina-aho Pentti (Lehto Seija), Kela-Mustonen 
Ritva (Heikkinen Pia). Lisäksi yläasteen johtokunnassa Kylmälänkylästä on varsinaisena 
jäsenenä Merja Männistö ja Kaino Männistö toimii varajäsenenä.

3.2.2. Kylmälänkylän kappeli

Äitienpäivän viettäjiä Kylmälänkylän kappelissa vuonna 2004. Kuva Ilkka Mustonen.

Kerholaisia Kylmälänkylän kappelin pihalla syksyllä 2004. Kuva Ilkka Mustonen.

Kappeli rakennettiin Muhoksen seurakunnan toimesta vuonna 1962 ja se peruskorjattiin 
vuoden 1997 lopulla. Tiloissa on kirkkosali, johon mahtuu noin 75 sanankuulijaa. Lisäk-
si tiloissa on pieni keittiö sekä kerhohuone. Kappelissa järjestetään jumalanpalveluksia 
ja Rauhanyhdistyksen seuroja. Tiloissa kokoontuu viikoittain lasten seurakuntakerho ja 
seurakuntapiiri. Vihkimiset ja ristiäiset voidaan pitää tiloissa sekä järjestää erilaisia tap-
ahtumia, kuten kauneimmat joululaulut sekä äitienpäiväjuhlat. Kappelissa voidaan pitää 
seurakunnallisten tilaisuuksien lisäksi mm. syntymäpäiväjuhlia.
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3.3. Yritystoiminta

Maatiloilta ja niiden liitännäiselinkeinoista saa toimeentulonsa moni kyläläinen. Kylmälän-
kylässä on maatiloja yhteensä yli 30. Kasvinviljeyä harjoitetaan 20 tilalla.  Maitotiloja on 10, 
joilla osalla on myös lihakarjaa. Hevostiloja on 3 ja yksi lammastila. Lisäksi neljällä tilalla  
on hevosharrastusta. Tiloilla on useita tuotantosuuntia kuten heinä-vilja-metsä. Lisäksi 
kylällä viljellään uutena kasvina kuminaa. 

Kuvat Aino Piippo 
ja Arja Rautakoski

Kauppa

Kyläkauppa Satumaa Ay
- päivittäistavarat
- bensan myynti
- tilaamalla muutakin
- Internet kahvio

Kylmälänkyläntie 3319, 
91560 KYLMÄLÄNKYLÄ
- puh. 557 3830

Koneurakoitsijoita

Koneurakointi Mustonen Ky 

Maarakennus 
- talonpohjan aukaisut
- vesi- ja viemärikaivut
- suodatus- ja imeytyskenttien teot
- pelto-ojan- ja metsäojankaivut

Traktorityöt  
- lumi- ja hiekoitustyöt
- pihojen puhdistukset 
 keräävällä harjalla 
- pihatyöt, mullanlevitys ym.
- haketus
- turvetyöt

Metsäurakointi 
- metsäkuljetus
- hakkuut; mies- ja konehakkuu
- mätästys ja metsäojankaivu
- piennarteiden teot

Hannu Mustonen, 
puh. 0400 283 441, 533 4778
Kylmälänkyläntie 2745, 91500 MUHOS
 
Koneurakointi Tervonen K & J
- maanrakennus ja traktorityöt
- rakennusten pohjakaivut, 
- kunnallistekniikka
- jätevesijärjestelmien toteutukset
- erilaiset ojankaivuut
- kantojen, vesakoiden ja 
pintamaiden murskaus

Kaivinkonetyöt: Kari, p. 0400 328 444
Murskausjyrsintä/traktorityöt: 
Jari, p. 040 521 0837

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ilkka Mustonen.

Kylällä on monia koneyrittäjiä sekä muita yrittäjiä. Oheisesssa luettelossa Yritykset ja 
niiden tarjoamat palvelut lyhyesti. Tarkemmin yritysten toimintaan voi tutustua yritysten 
kotisivuilla tai ottamalla rohkeasti yhteyttä yrittäjiin itseensä.
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Mustonen Yhtymä Oy
- Koneurakoinnit
- Lastaukset
- Maansiirrot
- Maisemoinnit
- Turpeen, hakkeen ja purun ajot
- Haketuksen ja hakkeen toimittamisen
- Ojien aukaisemiset
- Uusien peltojen teko murskaamalla
- Tienpohjat
- Muut koneurakointityöt
   
Seppo Mustonen, puh. 0400 580 158, 
mustonen@sunpoint.net, 
www.mustonen.muhos.fi

Virpi ja Petteri Rimpeläinen
- hiekan myynti ja kuljetus lähialueelle
- tonttien ja pellon jyrsintä
- erilaiset kaivinkonetyöt
- puutavaran metsäkuljetus yhteisellä 
koneella Pekka Piipon kanssa
- metallipaja/korjaustoimintaa
- rahtipuintia
Petteri, puh. 0500 235 500

Lauri Mertaniemi 
- maansiirto 
- leikkuupuinti 
- turpeenajo
puh. 0400 387 056

Halkoja

Jari Haapasalo 
- kuivia koivuhalkoja
puh. 0400 180 903.

Jouni Rautakoski 
- kuivia koivuhalkoja 
puh. 040 550 6912 
rautakoski@muhoslainen.com
www.luonnos.fi/kuivaakoivua.htm

Kuva Arja Rautakoski.

Heinää

Rantalan tila 
Jelena Vuorimies ja Mika Kukkohovi
- Laadukasta latokuivattua heinää 
pienpaaleissa, 
- myös kuljetus 
Mika, puh. 0400 282 352
- ratsastuksen ohjausta 
(valm. ratsastuksen ohjaajaksi 2006)  
- laidunpaikkoja hevosille ja poneille 
Jelena, puh. 040 731 8286

Lammastiloja

Pienelän lammastila
-lampaan vuotia
Paavo Nykänen, puh. 040 728 3145

Lannoitteita sekä kasvinsuojelu-, 
maanparannus- ja rehunsäilöntäaineita

Kemira GrowHow Oyj, 
Ylä-Savo - Kainuu, myyntitoimisto
- pelto-, metsä-, puutarha- ja kasvihuone-
lannoitteet 
- sekä kasvinsuojelu-, maanparannus- ja 
rehunsäilöntäaineet 
- tuotteiden myynti, markkinonti ja 
käytön neuvonta

Aluemyyntipäällikkö Ilkka Mustonen
Ahmastie 165, 91560 KYLMÄLÄNKYLÄ
puh. 0500 387 724, faksi 08 533 4780
ilkka.mustonen@kemira-growhow.com
www.kemira-growhow.com

Mainostoimistoja

Graafisen suunnittelun toimisto 
Luonnos
- logot, tunnukset, yritysilmeet
- esitteet, ilmoitukset, julkaisut
- kutsut, käyntikortit, mainokset, 
messuosastot
- valokuvaukset, www-sivut

Arja Rautakoski, puh. 040 756 5723,
arja@luonnos.fi, 
www.luonnos.fi

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ossi Juvonen.

Kuva Ossi Juvonen.
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Pajutöitä

Helena Laukkala 
- erilaiset pajutyöt
puh. 050 432 1505 

Ravivalmennusta

Wild West RacingTeam 
- Ravivalmennusta hevosille
Jouni Kukkohovi puh. 040 589 0639

Sisustustöitä 

Tmi Sisustustyöt Art-Si
- kaikki kodin sisustustyöt
Arto Väisänen, puh. 040 739 6465

Taksi

Kylmälänkylän taksi
- invataksiksi varustettu auto
Esko Kukkohovi, puh 0400 895 573.

Talon rakennusta 

Markus Miettinen
- kaikki kirvesmiestyöt
puh. 040 827 1208

Valokuvausta
 
Ossi Juvonen
- valokuvausta ja videotuotantoa
puh. 0400 181 100

3.4. Harrastus ja virkistysmahdollisuudet

•  Kyläläisillä on käytössä koulun tilat sopimuksen mukaisesti kokouksien ja tilaisuuksien  
 pitoon. Koulun liikuntasalissa voi järjestää tarvittaessa esim. lentopalloiltoja. Koulun  
 urheilukentällä pelataan kesäisin jalkapalloa ja pesäpalloa. Talvisin kenttä jäädytetään  
 luistelua ja jääpelejä varten.
•  Kyläkaupan yhteydessä toimii internetkahvila. Kyläyhdistyksen tietokoneeella kyläläiset  
 ja turistit voivat surffailla internetissä, tehdä ja monistaa vaikkapa asiakirjoja. Kahviossa  
 on peliautomaatti, kahviautomaatti, mikroaaltouuni sekä ruokailumahdollisuus.
•  Kyläkotaa toimii taukopaikkana niin kyläläisille kuin ohikulkijoillekkin. Kotaa voi vuokrata  
 myös yksityistilaisuuksiin.
•  Kyläläisillä on käytettävissä valaistu kuntorata sekä luontopolku laavuineen.
•  Latuyhteys Rokualle avattiin keväällä 2003. Vuoden 2005 alusta kunnan ylläpitämäksi.
•  2005 perustettiin ja avattiin erämaalatu Kalettoman ja Tyrnävänjoen latvajärvien alueelle. 
•  Tupun latureitistö kunnostettiin talkoovoimin v. 2004 aikana. Reitistö avattiin yleiseen  
 käyttöön Muhos-hiihdon yhteydessä maaliskuussa 2005. 
• Kylän läpi kulkevaa moottorikelkkareitistöä pitkin pääsee kelkkailemaan Oulusta  
 Koillismaalle saakka tai vaikka ympäri Suomen.
• Kyläkappelin tiloissa voidaan pitää erilaisia kerhotilaisuuksia tai vaikkapa syntymä- 
 päiviä. 
•  Rokuan kuntokeskus kylpylöineen ja ulkoilualueineen on kyläkaupalta noin 20 minuutin  
 ajomatkan päässä.
•  Metsästystä voi harjoittaa metsästysseurojen toimintaan liittymällä. Metsästys onkin  
 kylän tärkeimpiä harrastuksia.
• Harrastukset ja virkistäytyminen onkin kyläläisten oman aktiivisuuden varassa. Tähän  
 tuleekin kyläsuunnitelman avulla saada parannusta.

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ossi Juvonen.

Kuva Ilkka Mustonen.

Kuva Ossi Juvonen.
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3.5. Yhdistykset

3.5.1. Kylmälänkylän kyläyhdistys ry

Kylmälänkylän kyläyhdistys on perustettu 10.9.2002. Tätä ennen kylän toimintoja on hoi-
tanut kylätoimikunta aina vuodesta 1980 lähtien. 

Nykyisen kyläyhdistyksen hallituksen toimintakausi alkoi vuoden 2005 alusta ja päät-
tyy vuoden 2006 lopussa. Hallituksen tehtäviä hoitavat pj. Ilkka Mustonen, varapj. Eija  
Kukkohovi, sihteeri Arja Rautakoski, rahastonhoitaja Sirpa Väisänen sekä varsinaiset 
jäsenet Janne Kukkohovi, Juha H. Kukkohovi, Leena Lahenius, Tarja Nurminen, Marika 
Parviainen ja Eine Rimpeläinen.

Vuosittain kylätoimikunta ja nyt kyläyhdistys on järjestänyt teatteri- hiihto- ja laskettelu- 
retkiä. Kylän hiihtokilpailuissa keväthangilla on ratkaistu kylän mestaruudet. Äitien- ja 
isäinpäiväjuhlat on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa kyläläisten iloksi. Hirvi-
peijjaat on ollut vuosittain suurin yleisötapahtuma kylällä. Erilaiset koulutukselliset tapah- 
tumat mm. ATK-kurssi ja neuvonnalliset tilaisuudet ovat olleet kyläläisten yhteistä  
toimintaa vuosien varrella. Koulun kanssa on järjestetty yhteinen puuro- ja joulujuhla.  
Koulua on saatu käyttää kyläläisten kokouspaikkana aina kun siihen on ollut tarvetta. 
Koulun ekaluokkalaisille kyläyhdistys on hankkinut vuosittain pyöräilykypärät. Eläin-
lääkäripäivä ja ongelmajätteiden keräyspäivä kuuluvat myös kyläyhdistyksen toimintaan. 
 
Seurakunnan kanssa on järjestetty mm. kerhoja ja perheiltoja kyläkappelissa. Koulun jou-
lukirkko yhdessä kyläläisten kanssa ja tietenkin kauneimmat joululaulut -tilaisuus järjes- 
tetään uudistuneessa kyläkappelissamme seurakunnan tuella. Joulun alla kyläyhdistys 
on vienyt joulutervehdyksen koteihin, joista ei ole voitu osallistua puurojuhlaan. Joulu- 
tervehdys on sisältänyt joulupuuroaterian torttuineen.

Joulukuusenmyyntiä joulukuussa 2004. Kuva Ilkka Mustonen.   

Merkittävimpinä näkyvinä saavutuksina aktiivisesta kylätoiminnasta kylällä on 1981  
valmistunut valaistu pururata, Rokuan metsätiehanke, Muhosjoen kunnostushanke,  
jääkiekkokaukalon rakentaminen Saarelan koululle. Moottorikelkkareitti, luontopolku, 
postilaatikkokatokset, Rokuan latureitti, kyläkota, erämaalatu, Tupun latureitistö,  
Kalettomanjärven kunnostus yhteistyössä osakaskunnan kanssa sekä uima- ja veneran-
nan rakentaminen, nopeusrajoituksen saaminen Muhos-Kestilä -maantielle sekä kylä-
tunnuksen eli logon käyttöönotto. 

Kyläyhdistyksen toiminnasta saa tietoa Ilkka Mustoselta puh. 0500 387 724 tai  
www.muhos.fi/kylmala.

 

Kyläkokous  25.1.2005 koululla. Kuva Ossi Juvonen.

Kylähuutokauppatapahtuma Kyläkauppa Satumaan pihassa 2004. Kuva Ilkka Mustonen.
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3.5.2. Kylmälänkylän Nuorisoseura ry.

1995 seuran toimintaa heräteltiin, koska Kotiseutuliitto oli huolissaan taantuvasta nuor-
isoseuratoiminnasta ja toimitilojen rappeutumisesta. Valtio ryhtyikin avustamaan nuoriso-
seuratoimintaa ja toimitilojen kunnostusta. Kylmälänkylän Nuorisoseura ry. tarttui tilaisuu-
teen ja ryhtyi kunnostamaan pahoin rappeutunutta seurojen taloa, josta mm. sähköt oli 
katkaistu huonokuntoisuuden vuoksi. Kunnostuksesta vastaaviksi toimihenkilöiksi valit-
tiin: Niilo Kukkohovi, Esko Kankaala ja Eija Kukkohovi. 

Rahallista avustusta korjaustöihin saatiin valtiolta 60.000 mk (10091 €). Kunta avusti 
1996 antamalla rakennustöihin kaksi ammattimiestä neljäksi kuukaudeksi töihin. 1997 
kunta antoi yhden rakennusmiehen neljäksi kuukaudeksi töihin. Kunnostustöihin tehtiin 
satoja työtunteja myös talkoilla. Talkootöitä johti merkittävällä panoksella Markus Miet-
tinen, Hannu Grip ja Juha H. Kukkohovi.  Sähköistys uusittiin, peltikatto ja räystäskourut 
laitettiin. Näyttämöosasto uusittiin. Lattiat ja seinät uusittiin lahonneista kohdista. Laipio 
uusittiin kokonaan. Talo maalattiin sisältä ja ulkoa. Tuloksena oli alkuperäisen ulkoasun 
omaava täysin peruskunnostettu seurojen talo. Korjaustyö jatkuu edelleen.

Kunnostettu seurantalo on mm. kesäisten 
tanssien ja hirvipeijaisten pitopaikka. 
Kuvat Ilkka Mustonen.

Toiminta jatkuu nykyisin kesällä järjestettävillä tansseilla. Hirvipeijaisten pitäminen on  
siirtynyt kunnostettuihin tiloihin. Puheenjohtajana toimii nykyisin Juha H. Kukkohovi.  
Sihteerinä toimii Markus Miettinen. Johtokuntaan kuuluvat: Raili Haapasalo, Tuomo Lauk-
kala, Hannu Mustonen ja Tarja Nurminen.  Seuran toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä Juha H. Kukkohoviin puh. 050 303 1850.

3.5.3. Kylmälän erämiehet ry

Kylmälän Erämiehet ry on pinta-alaltaan Muhoksen alueen suurin metsästysseura. Se on 
perustettu 25.elokuuta 1960 Tapanilan koululla

Seuran tarkoituksena säädellä metsästystä siten, että riistakantojen säilyminen alueel-
la on turvattu samoin kuin niiden aiheuttamien vahinkojen vähentäminen. Tällä hetkellä 
metsäkanalintukannat ovat jonkin verran voimistumaan päin. Hirvikanta on tällä hetkellä 
liiankin runsas. 

Ampumatoiminta tuli mukaan heti perustamisen jälkeisinä vuosina, kun sääntöihin lisät-
tiin ”kehittää metsästysaseiden oikeaa käyttöä”. Nykyisin ammunnat ovat lähinnä har-
joitusammuntoja. Rata on nykypäivän ammuntoja varten liian vanhanaikainen, eikä sillä 
voi pitää tämän tason kilpailuja, ilman sen laitteiden uusimista ja ratojen lisäämistä. 

Nykyään metsästys on kaikille pääsääntöisesti harrastus. Se on vastapaino työlle ja an-
taa mahdollisuuden ulkoilemiseen ja luonnossa liikkumiseen mielekkäässä muodossa. 
Saalis ei monellekaan ole pääasia. Seuran alueita on annettu kenneltoimintaan erilaisia 
koirakokeita varten ja onpa seuran jäsenillä ollut omia ajokoiria aivan maan kärkitasolla 
asti. Samoin pyritään erilaisiin yhteistoimintoihin maanvuokraajien, kyläläisten ja muiden 
alueella olevien tahojen kanssa. Lisäksi on metsästyksellisiä yhteistoimintoja naapuri-
seurojen kanssa niin pienriistan, kuin hirven pyyntien kanssa. Pyritään ohjaamaan ja 
opastamaan riistanhoidollisissa ja muissa metsästykseen liittyvissä asioissa, sekä suo-
ritetaan riistan ruokintaa ym. riistanhoitotyötä, sekä tehdään riistapeltoja. Pienpetokannat 
ovat alueella myös kasvaneet ja ne ovat osaksi myös verottaneet pienriistakantoja. Niitä 
on saatu aika hyvin vähennettyä muutaman aktiivisen pyytäjän toimesta.

Lisäksi on järjestetty erilaisia tapahtumia kyläläisille ja maanvuokraajille, esim. hirvipei-
jjaat, jotka vuosittain keräävät yhteen ihmisiä enemmän kuin mikään muu tapahtuma 
kylällä. Seura on myös suorittanut ns. ennalta ehkäisevää toimintaa maanteiden varsien 
raivauksella. Näin saadaan mahdollisia hirvikolareiden määrää minimoitua teiden varsien 
avarruttua, koska näkyvyys teillä paranee. Yhteistoimintaa tehdään, myös poliisivirano-
maisten ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa kolarihirvien suhteen. Seuran alueella tapah-
tuneet hirvikolarit siivotaan ja loukkaantunut hirvi pyydetään tarvittaessa pois. 

Seuralla on hirven lihojen käsittelyä ja niiden säilyttämistä varten ns. lihatalli. Alueella on 
myös taukotilaksi rakennettu varasto ja kota, jota myös koululaiset ovat voineet käyttää 
omiin tarkoituksiinsa.

Seuran jäsenmäärä on noussut muutamasta kymmenestä jäsenestä reiluun sataan jäse-
neen, mutta seuran metsästyspinta-ala on säilynyt suunnilleen samalla tasolla mitä se oli 
seuran perustamisen aikaan. Perusteet seuran jäseneksi pääsemiseksi ovat säilyneet 
ennallaan. Jäsenen pitää olla maanomistaja, joka vuokrannut maat seuran käyttöön tai 
seuran alueella vakituisesti asuva. Jäseneksi otosta päättää seuran yleinen kokous. 

Metsästyksestä lähinnä hirven metsästys on se, joka vie porukkaa metsään. Syksyisin 
se on muutaman kuukauden ajan melkein päätoimista hommaa viikonloppuisin. Seuran 
taloudenpito perustuu jäsenmaksujen keruuseen jäseniltä, koska muita tuloja ei seural-
la ole. Kaikki jäsenet ovat seuralla maksavia, joten niin sanottuja vapaa jäseniä ei ole. 
Maanvuokraajia seura on muistanut jo muutaman vuoden ajan jakamalla hirvenlihaa joka 
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neljäs vuosi sellaisille maanvuokraajille, jotka eivät kuulu hirviporukkaan. Joskin tässä 
oli välivuosi kun lupia saatiin vain muutama. Jaettavaa oli vain pari hirveä. Hirviporukka 
onkin päässyt pikkuhiljaa köpöttymään, sillä aktiivisia nuoria metsästäjiä ei ole saatu juuri 
mukaan metsälle.

Seuran puheenjohtajana toimii Jari Haapasalo, puh. 0400 180 903.

3.5.4. Rimpisoiden riistamiehet ry

Seura on perustettu 1974. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Hannes Hyvärinen. 
Seurassa on jäseniä 67 henkeä. Metsästysalueiden yhteisala on 5700 ha. Hirvilupia vuo-
sittain 18 kpl. Hirviporukassa on vuosittain noin 20 henkeä. Toiminta on ollut aktiivista. 
Omat toimitilat, hirvimaja rakennettiin 1985 Huikolaaan. Maja rakennettiin kunnan omis-
tamalle tontille, joka lunastettiin seuralle syksyllä 2002. Kunta varasi tontin aikoinaan Hui-
kolan kansakoulun rakentamista varten, mutta koulu rakennettiin joen varteen hieman 
etäämmälle tästä tontista.

Nykyinen puheenjohtaja on Risto Määttä, sihteerinä toimii Pasi Kukkonen. Johtokuntaan 
kuuluvat lisäksi: Toivo Keskitalo, Reijo Salonen, Antero Holappa, Matti Hyvärinen ja Lin-
nea Hyvärinen.

Hirvipeijaiset maanomistajille järjestetään joka syksy hirvimajalla. Seurasta on vastuu-
tettu aina kaksi henkilöä huolehtimaan hirvikeiton valmistamisesta ja tarjoilemisesta pei-
jaisissa kävijöille.

Vahinkoeläinten metsästys, riistapeltojen ylläpitäminen ja muut riistanhoitotoimenpiteet 
ovat vuosittaisessa toiminnassa mukana. Seurassa toiminnan jatkuvuus näyttää hyvältä, 
sillä uusia nuoria metsästäjiä on tullut mukaan aktiiviseen toimintaan. 

Seuran puheenjohtajana toimii Risto Määttä, puh. 050 522 3729. 

3.5.5. Kantojärven Eräseura ry

Kantojärven Eräseura ry. on perustettu 6.4 1986. Siihen saakka se toimi yksityisenä 
metsästysalueena sukulaisten yhteisessä käytössä. Yhdistys rekisteröitiin 2.1.1988. Yh-
distyksen puheenjohtajana toimi Leo Mustonen perustamishetkestä kuolemaansa saakka 
2001. Varapuheenjohtajana oli Leevi Mustonen (puh. 533 4771) ja vuodesta 2001 lähtien 
hän on toiminut puheenjohtajana. Nykyisin varapuheenjohtajana toimii Aarno Mustonen 
ja sihteerinä Markku Mustonen.

Metsästys pinta-alaa on seuralla 2260 ha. Seuran toiminta perustuu alueen riistan-
hoitoon ja metsästykseen. Jäseniä yhdistyksessä on kaikkiaan neljätoista. Tärkeimmät  
metsästettävät eläimet ovat hirvi, vesilinnut ja pienriista. Vuosittain järjestetään 4-5  
riistanhoitotalkootapahtumaa. Talkoilla tehdään riistapellot, ruokintapaikat ja ampumalavat. 

3.5.6. Leppijoen Eränkävijät seurue

Seurue on perustettu vuonna 1982 ja se on keskittynyt lähinnä hirvenpyyntiin. Vetäjänä 
toimii Risto Kangas-Korhonen, puh 533 4716.

3.5.7. Kylmälänkylän Ylipään maamiesseura ry

Maamiesseura on perustettu jo vuonna 1918. Puheenjohtajana aloitti Matti Hyvärinen ja 
kirjurina Juha Lyttinen. Ilmoitus yhdistysrekisteriin on tehty 7.12.1920 nimellä Muhoksen 
Kylmälänkylän maamiesseura ry.

Säilyneistä pöytäkirjoista, jotka alkavat vuodesta 1933 käy ilmi, että toiminta on alkanut 
viljan lajittelulla sekä erilaisilla kilpailuilla ja tapahtumilla. Aluksi järjestettiin mm. kyntö-, 
ojitus- lannanhoito- heinäseipäänteko- ja kesantokilpailuja, myyjäisiä ja eriaiheisia iltamia. 
Puheenjohtajana toimi tuolloin Antti Pyykkö, sihteerinä Jaako Kankaala

Nykyinen toiminta perustuu viljan kuivakseen ja tielanan vuokraukseen. Toimintaa pyörit-
tävät puheenjohtajana Pekka Piippo (puh. 0400 160 105 ) ja sihteerinä Arto Väisänen.

3.5.8. Kylmälän Alakylän maamiesseura ry

Seura on perustettu 1952. Ensimmäinen puheenjohtaja Hemminki Oikarinen ja sihteerinä 
Veeti Niemelä, joka hoiti sihteerin tehtäviä yhtäjaksoisesti 32 vuotta. Yksi pitkäaikaisem-
mista puheenjohtajista oli Olavi Määttä. Nykyinen puheenjohtaja on Juha Holopainen 
(puh. 317 366), sihteeri Marja-Liisa Hyvärinen ja rahastonhoitajana toimii Markus Miet-
tinen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Tellervo Keinänen, Antti Holappa, Maija-Liisa Till-
man ja Pentti Polvi. Hän toimii myös yhdistyksen kalustonhoitajana.

Jäseniä yhdistyksessä on yli 50. Yhdistys on toiminut aktiivisesti perustamisesta lähtien. 
Jo edesmennyt kaikkien tuntema piiriagrologi Urho Haverinen oli yhdistyksen perusta-
misen puuhamiehiä.

Aluksi toiminta oli myyjäisten ja arpajaisten järjestämistä varojen hankkimiseksi yhdistyk-
selle. Naisväki teki talkoilla käsitöitä; mm. pyyhe- ja esiliinoja arpajaispalkinnoiksi ja 
myytäviksi tuotteiksi. Miesväki teki raskaampia talkootöitä varojen kartuttamiseksi.

Nykyinen toiminta nojaa viljan kuivaamiseen, koneiden vuokraukseen ja maatalousnäyt-
telyiden talkootöihin. Kuivaamon tontti ostettiin 12.9.1961 ja ensimmäinen kuivaamo oli 
pieni lavakuivuri. Tilakokojen kasvaessa ja viljan viljelyn lisääntyessä kuivuri uusittiin 60 
hehtolitran kennokuivuriksi. Kuivaamo on peruskorjattu syksyllä 2002. Muuta jäsenille 
vuokrattavaa konekantaa on seuraavasti: Lietevaunu, tasauslana, peltojyrä, klapikone, 
katkaisusirkkeli, viljanlajittelija, reppuruisku, tehdaspölynimuri sekä 50 hengen ruokailu-
astiasto eri tilaisuuksiin.

Tiedustelut seuran toiminnasta: Juha Holopainen (puh. 317 366)  
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3.5.9. Muhoksen Urheilijain Kylmälänkylän alaosasto

Muhoksen Urheilijat ry. lienee Muhoksen vanhimpia urheiluseuroja. Toki urheilutoimintaa 
on ollut jo paljon ennen seuran perustamista 7.1.1945. Kylmälänkylässä on ollut Muhok-
sen Urheilijain alaosaston lisäksi parhaimmillaan kaksi muutakin urheiluseuraa.

Seuran toiminta on välillä ollut hyvinkin hiljaista. Vuonna1993 osaston toiminta viritettiin 
uudelleen. Sen jälkeen on kylällä järjestetty vuosittain muutamat hiihto- ja suunnistuskisat. 
Osaston naiset ovat hoitaneet ravintolatoiminnot pääseuran isommissakin tapahtumissa, 
kuten PSM- ja aluemestaruuskisoissa. Kylän koululaisille on pidetty suunnistuskoulua ja 
harjoituksia seuran toimesta. Kylällä on viisi ajantasaista suunnistuskarttaa. Joilla on vuo-
sittain järjestetty useita isojakin suunnistuskisoja kuten Pohjois-Suomen mestaruuskisoja 
ja Oulurasteja.

Osaston toiminnan tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle kyläläiselle mahdol-
lisuus harrastaa liikuntaa vapaa-aikanaan. Osaston naiset ovat olleet mukana naisten 
kympillä Oulussa ja mm. hiihdossa on järjestetty perhetapahtumia ja laturetkiä. Seuraava 
tavoite osastolla on kuntopolun tekeminen Tuppuun Lanton kanjonimaastoon.

Seuran puheenjohtajana toimii Jari Haapasalo, puh. 0400 180 903.

Kylän mestaruushiihdot 2005. Kilpailun nuorin osanottaja Atte. Tandem-hiihdon voittoisa Kyläyhdistyksen 
joukkue Ilkka ja Juha. (Kuvat Arja Rautakoski.) Isännävetokisailussa Raili ja Jari. (Kuva Ilkka Mustonen.) 

3.5.10. Kylmälänkylän osakaskunta

Kylmälänkylän osakaskunta toimi aluksi Kylmälänkylän jakokuntana ja välissä Kylmälän-
kylän kalastuskuntana. Osakkaita osakaskunnassa on puheenjohtaja Leevi Mustosen 
mukaan pitkästi toista sataa. Ajan tasalla olevaa osakasluetteloa ei ollut saatavilla, mistä 
selviäisi tarkka osakkaiden määrä.

Osakaskunnan tehtävänä on hoitaa yhteisesti omistamia yhteisiä maa ja vesialueita. 
Merkittävimpiä yhteisiä alueita ovat mm. Muhosjoki, Kalettomanjärvi, Tikkasjärvi nyky-
inen Karhujärvi Huikolassa. Rokualta yhteisiä alueita ovat mm. Kuivatun ja Holman järvet. 
Osakaskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on hoitaa yhteisiä kalavesiä säännöllisin istu-
tuksin. Pj. Leevi Mustonen puh. 533 4771. 

3.5.11. Kylmälänkylän Keskustan paikallisyhdistys ry

Suomen itsenäistyttyä alkoi poliittinen toiminta vilkastua myös maaseudulla. 1900-lu-
vun alkuvuosina oli Oulussa perustettu maalaisliitto -niminen puolue. Puolueen toiminta 
laajeni myös Kylmälänkylän. Kylmälänkylällä oli parhaaseen aikaan asukkaita lähes 2000 
ja paikallisosastojakin oli kaksi, Kylmälänkylän ja Huikolan paikallisosastot. Osastojen 
toimintaa on ollut ainakin 1940-luvulta alkaen. 1960-luvulla maalaisliiton nimi muutettiin 
Keskusta-puolueeksi.

Maalaisliitto-Keskustapuolueen edustajina kunnanvaltuustossa tai –hallituksessa ovat 
kylältä toimineet  Iikka ja Veikko Kärsämä, Lauri ja Pentti Kukkohovi, Hannes Karjalain-
en, Veeti Niemelä, Hannes Hyvärinen, Heino Jokinen, Tauno Leinonen, Niilo Kukkohovi, 
Juha H. Kukkohovi ja Pertti Haapasalo.

Väen vähettyä kylältä osastot yhdistettiin 1993–1994 vuoden vaihteessa Kylmälänkylän 
paikallisosastoksi. Puolue on kyläläisille edelleen tärkeä vaikutuskanava kunnalliseen 
päätöksentekoon. Tällä hetkellä osaston edustus kunnallisissa luottamuselimissä on 
hyvä. Teknisen lautakunnan puheenjohtajan, sivistyslautakunnan ja maaseutulautakun-
nan jäsenyyden lisäksi myös kaksi kunnanvaltuutetun paikkaa. Puheenjohtajana on Juha 
H. Kukkohovi, puh. 050 303 1850. 

3.5.12. Kalettomanjärven kunnostustoimikunta

Kalettomanjärven kunnostustoimikunta perustettiin 19.3.2000. Toimikunnan tehtävänä on 
vastata Kalettomanjärven kunnostushankkeesta ja organisoida kunnostustoimenpiteitä 
sekä olla tiedonvälittäjänä niille tahoille, joita kunnostushanke jollakin tavalla koskettaa. 

Kalettomanjärven kunnostamiselle saatiin Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskukselta 
kunnostuslupa 2004. Järvi oli liettynyt ja oli pahasti rehevöitymässä. Järven vedenpinta 
oli veden puutteen vuoksi vuosia erittäin alhaalla. Järvi oli matala ja siihen ei tullut riit-
tävästi vaihtuvaa vettä. Kalakanta oli lähes kokonaan hävinnyt. Virkistyskäyttöarvoa tässä 
tilanteessa sillä ei juuri ollut.

Jani Niemelä teki selvityksen järven kunnostusvaihtoehdoista. Vaihtoehdot esiteltiin 
kunnan virkamiehille ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskukselle. Järvelle tehtiin tie 
kulkemista varten. Kunnostustoimikunnan puheenjohtajana toimi tuolloin Erkki Koskela, 
sihteerinä Jani Niemelä. Muut jäsenet olivat Antti Holappa, Hannu Mustonen, Alpo Parvi-
ainen ja Lauri Tuppurainen.
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Pitkän ja työlään valmistelujakson päätteeksi lupa kunnostushankkeelle saatiin ja ra-
hoitus järjestyi JoMMa ry:n kautta Eu-rahoituksella ja kunnan tuella. Omarahoitusosuuden 
osakaskunta varmisti osakaskunnan jäsenten takaaman lainan avulla. Kokonaiskustan-
nusarvio oli 106.689,52 €. Julkisen rahoituksen osuus oli 75 % hankkeen hyväksytystä 
kustannusarviosta eli 80.017,14 €. Tästä EU:n rahoitusosuus oli 30 %, valtion osuus 50 
% ja kunnan osuus 20 %. yksityisen eli talkootyön ja yksityisen rahoituksen osuus yh-
teensä 26.672,38 €.

Kaivuutyöt suoritti utajärveläinen urakoitsija Korva & Laitinen Oy. Kaivuutyö onnistui eri-
nomaisesti säiden suosiessa urakkatyötä. Kyläläiset olivat aktiivisesti mukana koko kai-
vuu-urakan aikana. Valmistelutöihin ja talkoisiin osallistuttiin innokkaasti 

Konetöitten osuus oli erittäin merkittävä ennen kaivuutyötä ja sen aikana. Konetalkoita 
vetivät talkoovastaavat: Ossi Juvonen, Arto Kankaala, Juha H. Kukkohovi, Mika Kukko-
hovi, Hannu Mustonen, Pekka Piippo ja Jouni Rautakoski.

Urakoitsijan kanssa yhteistyö sujui kiitettävästi ja hän osallistui jopa talkoisiin yhden 
päivän ajan soran kuormauksessa urakan loppuvaiheessa.

Kunnostustoimintaa johtaa järven kunnostustoimikunta johon kuuluvat Leevi Mustonen, 
Arto Kankaala, Paavo Nykänen, Hannu Mustonen ja Pekka Piippo.

Kalettoman kunnostusta. Vedenkorkeusmittarin asennus ja tehokalastusta syksyllä 2004. Kuvat Ossi Juvonen. 
Urakoitsija järven kaivuun loppumetreillä maaliskuun 2005. Kuvat Arja Rautakoski.

4. Kylän toimintaympäristö 
(SWOT -analyysi)
Keväällä 2005 pohdittiin kylän toimintaympäristöä. Vahvuuksia ja mahdollisuuksia kirjat-
tiin pitkä lista ja todettiin kylän olevan monella tapaa elinvoimainen ja antavan mahdollisu-
uksia monenlaiseen kehittämiseen. Edelliseen kyläsuunnitelmaan kirjatuista hankkeista 
monet ovat toteutuneet. Ympäröivä luonto ja metsästyksen suuri merkitys harrasteena 
antaisi mahdollisuuksia mm. matkailuyritystoiminnan aloittamiseen kylällä.

Viihtyvyyden parantamiseksi harrastustoimintaa voidaan kehittää monella tavoin. Van-
husten kotihoitoa tulee kehittää ja liikenneturvallisuutta parantaa; Muhos-Kestilä -maan-
tien nopeusrajoitukset sekä tievalaistus ongelma- ja vaarakohtiin olisivat kiireellisimmät. 

Heikkouksista ja uhkista nousi esiin pelko koulun säilymisestä. Kyläläiset toivovat myös, 
että kylän kehittäminen otettaisiin huomioon myös Oulun Seudun yleiskaavaa ke-
hitettäessä eteenpäin. Kunnan tulisi varmistaa riittävästi rakennusmahdollisuutta kylälle 
muuttaville uusille asukkaille. Tällä hetkellä on kolme kunnan omakotitonttia Rivilän al-
ueella.

Vahvuudet:  
- laaja ammattijakauma 
- pitka ja kapea kylä 
- luonto
- kk:n keskustan ja Oulun läheisyys
- valaistu kuntoreitti
- toimiva kyläkauppa
- kappeli
- hyväkuntoinen koulu
- nuorisoseura
- ampumarata
- käsityöpiiri
- SRK:n päiväkerho
- SRK piiri 
- Suomen pisin kylä
- kunnan luottamushenkilöt
- kelkkareitti
- turvetuotanto

Heikkoudet:
- poismuutto
- harrastustoiminnan vähäisyys
- tieopasteet puuttuvat
- tievalaistus puuttuu
- Muhos-Kestilä maantien turvattomuus

Uhat:
- väestö ikääntyy
- koulun lakkautus
- palvelujen ja toimintojen keskittyminen 
toiselle laidalle
- tiestön kunto

Mahdollisuudet:
- kyläläisten aktiivisuus
- toistemme tunteminen
- Luonnon hyödyntäminen 
 mm. luontopolku, Kalettoman järvi 
- metsästys, marjastus
- laajakaista
- Tuppu, jokilaakso, kasvillisuus
- kelkkareitti, jokikalastus
- matkailun/ leiritoim. kehittäminen
- tyhjät kiinteistöt, muuttovoitto
- tontit, 3 vapaata kunnan tonttia
- maataloustuotanto, metsätalous
- lähiruoka, energia
- turvekenttien jälkihoito ja käyttö
- läntisten järvialueiden hyödyntäminen 
 luontomatkailuun
- tapahtumiin osallistuminen
- julkisuuden hyödyntäminen
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5. Päämäärä 
Kyläyhdistyksen päämääränä on edistää kylätoimintaa kokoamalla alueen asukkaat yh-
teistyöhön erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Tarkoituksena on edistää alueen yleistä 
viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia mm. ympäröivää luontoa hyö-
dyntäen. Samalla tulisi turvata vähintään nykyiset palvelut ja kehittää mm. tietoliiken-
neyhteyksiä sekä lisätä kyläläisten työmahdollisuuksia omalla kylällä tulevaisuudessa.

6. Tavoitteet ja toimenpiteet

6.1. Kylän ulkoisen ilmeen kohentaminen

•  Toteutettu yhtenäiset postilaatikkokatokset kylälle. Kunnossapito ja täydentäminen 
 jatkuu.
•  Kylän tunnuksen eli logon suunnittelu ja käyttöönotto syksyllä 2004
•  Rakennetaan maitolaiturit toimivien kotieläintilojen merkiksi. Toteutus ko. tilan toimesta. 
 Tarvittaessa talkooapua. Osittain toteutunut ja toimintaa jatketaan. Toteutus 2005 -
•  Tienvarsirisukkojen raivauksia jatketaan edelleen talkootyönä. Metsästysseurat 2005 - 
• Tieopasteiden asentamista kiirehditään edelleen tielaitokselta. Heti! Rokuan opasteet  
 kuntoon 2005. Ilkka Mustonen.
• Paperin keräystoimintaa kehitetään. Koulu /vanhemmat. Aikakaus- ja sanomalehdet  
 lajiteltava nyt erikseen.
•  Kierrätyspisteen saaminen kylälle. Aloite ympäristönhoitosuunnitelmassa.
•  Rivilän metsäalueen harventaminen ja siistiminen puistomaiseksi kohteeksi. Kunnalta  
 saatu lupa. Kaadettu puutavara kodalle polttopuuksi. Vastuuhenkilöinä Pekka Piippo ja 
 Janne Kukkohovi.

Postilaatikkokatoksen pystyttäminen koululle syksyllä 2003. Talkootöissä Armas ja Pentti Mustonen. 
Kuva Ilkka Mustonen.

6.2. Turvallisuuden parantaminen
  
• Muhos-Kestilä –maantien kunto saatava paremmaksi
• Esitetään tievalaistuksen rakentamista kunnalle, tielaitokselle. Valaistusta esitetään  
 tehtäväksi kaupan, koulun ja Tupun alueelle.  Aloite myös tiedoksi eduskuntaan. Aloite  
 2005, Ilkka Mustonen. 
•  Valkolan risteyksen näkyvyyden parantaminen ja nopeusrajoitus. Nopeusrajoitukset 
 Tapanilaan ja Tuppuun, sisällytetään edelliseen esitykseen tielaitokselle. Nopeus- 
 rajoitus saatu kaupan alueelle. 
•  Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Saarela-Tapanila
•  Koskelan mutkan näkyväisyyden parantaminen. Oikaiseminen.
•  Linja-autokatoksien saaminen linja-autopysäkeille. 

Yksi talven 2005 viidestätoista tieltä suis-
tumisesta Muhos – Kestilä -tiellä. Kuva Ossi 
Juvonen. 
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6.3. Kyläläisten hyvinvoinnin lisääminen

•  Kyläavustajan palkkaaminen työllisyys- tai hankevaroin.   
•  Osallistuminen kunnan Hyvinvointi hankkeeseen Muhoksen Kehittyvät Kylät 2 –vaiheen 
 kautta. Hyvinvointikartoituksen toteuttaminen kylällämme.
•  Tietotupatoiminnan kehittäminen, kaupalla (valvonta, neuvonta).
•  Seikkailupuiston perustaminen kylälle, koulun lähistölle. Selvitystyö aloitettu työryhmän  
 toimesta, Jari Haapasalo, Heidi Kankaala, Seija Lehto ja Hannu Mustonen.
• Kylätiedottamisen kehittäminen; lehtijutut, tiedotteet jne. Toteutetaan jatkuvasti. Kylätie-
dote, lehtijutut.
• Kyläyhdistyksen internetsivujen kehittäminen ja ylläpito Aino Piipon ja Arja Rautakosken  
 vastuulla. 
• Kylän merkkitapahtumien muistaminen. Merkkipäivät, perheenlisäykset jne. Jatkuvaa.  
 Kyläyhdistys. Vastuuhenkilönä Eija Kukkohovi
• Uusien kylälle muuttavien asukkaiden huomioiminen. Jatkuvaa. Kyläyhdistys.  
 Vastuuhenkilönä Eija Kukkohovi
• Kylähuutokauppatapahtuman kehittäminen Satumaan pihassa ja Kyläkodalla kesä- 
 tapahtumaksi. Vastuuhenkilöinä Janne Kukkohovi ja Ilkka Mustonen. Ensimmäinen  
 toteutus 2004 oli onnistunut!
•  Aurausviittojen tekeminen talkoilla varojen kartuttamiseksi.
•  Joulukuusien ja jätkänkynttilöiden myynti varojen kartuttamiseksi.
•  Laajakaistayhteyksien kehittäminen edelleen. Laajakaistoja 15 kpl.
•  Retkeilyjen järjestäminen
•  Tonttipörssi internetsivuille. Uusien asukkaiden houkutteleminen esim. tukitoimen- 
 piteillä. Tonttien saaminen kunnan tuella Rivilän ja koulun alueelle.
    

Ritva Kela-Mustosen ja Kari Mustosen perheeseen syntynytttä pienokaista kävi tervehtimässä kylä- 

yhdistyksen puolesta Eija Kukkohovi. Kuva Ilkka Mustonen. 

6.4. Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen

•  Valaistun ulkoilureitin laajentaminen / jatkaminen kodan / kaupan kautta nykyiselle  
 uralle. Tehdään esitys Muhoksen kunnalle luvan ja avustuksen saamiseksi. Rakennetaan  
 talkoilla. Nuori Suomi rahoittaa mm. tälläisiä kohteita. 
•  Hiihtoreitti koulun alueelle. Koulunalueen suunnittelutyöryhmä valmistelee asiaa  
 yhdessä kunnan teknisen lautakunnan kanssa.
•  Hiihtoreittiä Rokualle kehitetään. Reitti käytössä ja kunta lupautunut pitämään sen auki  
 2004-2005 alkaen! Vastuuhenkilönä Ilkka Mustonen.
•  Suunnistus, kylän alueella on viisi suunnistusaluetta, joista on kartat. Tupun ulkoilureitti. 
  Pertti ja Jari Haapasalo / Muhoksen Urheilijat. Latupohjia tehty. Alueelle tulossa  
 nuotiopaikka laavuineen 2005. Laskiaisrieha ja kylän hiihtokilpailut järjestetään alueella  
 vuosittain.
•  Harrastusmahdollisuuksien lisääminen rakentamalla talkoilla koulun urheilukentälle  
 pituus-, korkeushyppy- ja kuulantyöntöpaikka. Valmistellaan. Jari Haapasalo ollut yhtey- 
 dessä kuntaan Muhoksen Urheilijoiden puolesta. Koulun nykyistä kenttää laajennettaisiin  
 ja kunnostettaisiin. Vastuu Muhoksen Urheilijat ja koulun alueen suunnittelutyöryhmä. 
 Tenniskentän saaminen alueelle.
•  Kalettomanjärven kunnostushanke. Kunnostussuunnitelma valmis. Rahoitus kunnossa.  
 Osakaskunta saanut omarahoitusosuuden kuntoon. Vastuuhenkilö Leevi Mustonen/  
 järven kunnostustoimikunta. Kyläyhdistykseltä yhteyshenkilönä Ilkka Mustonen. Järven  
 kunnostus etenee suunnitelman mukaisesti. Mm. kaivuutyöt on tehty. Toteuminen  
 vuoden 2005 loppuun mennessä sekä hankkeen hyödyntäminen tulevaisuudessa.
•  Kalettomanjärven tien ja uimapaikan rakentaminen talkoilla. Uimaranta käytössä 2004  
 alkaen. Kunnostushankkeen yhteydessä lopullinen rakentaminen.
•  Kotarakennuksen rakentaminen kaupan läheisyyteen toteutettu ilman hanketukea.  
 Avattu käyttöön syksyllä 2004. Matkailullinen hyödyntäminen tulevaisuudessa. Vastuu- 
 henkilöt Pekka Piippo, Janne Kukkohovi, Eija Kukkohovi ja Juha H. Kukkohovi.
•  Perinnepihan rakentaminen (vanhoja koneita yms.) kodan yhteyteen pysäyttämään  
 turisteja. Yksi haravakone esillä ja muita koneita luvassa.
•  Kalliolampi Tupussa, laavupaikka rakenteilla. Vastuuhenkilöinä Jari ja Pertti Haapasalo. 
•  Muhoksen ampumarata, hyödyntäminen. Metsästysseurat.
•  Kylmälänkylän erämiesten ampumaradan kunnostaminen metsästysseuran voimin.
•  Rivilän alueen kehittäminen. Tonttien kartoitus. Selvitys 2005.
•  Puutyökurssitoiminnan elvyttäminen. Vastuuhenkilö Pentti Mustonen.
•  Laavupaikan rakentaminen jokikalastajille Huikolan sillan yläpuolelle.
•  Muhosjoen matkailullinen hyödyntäminen; jokikalastus, vaelluspolku Mäntyranta– 
 Tuppu–Huikola 
•  Puretun sähkölinjan hyödyntäminen Muhosjokivarressa esim. vaellusratsastusreittinä.

Kuva Ossi Juvonen. 
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7. Aikataulut ja vastuut
Kylän kehittämisideoita ja hankkeita on runsaasti. Asiat on järjestettävä aikataulullisesti 
järkeviksi toteuttaa kyläläisten resurssit huomioiden. Liikkeelle on lähdetty rivakasti ja 
suuriakin hankkeita on jo toteutettu tai niitä ollaan totetuttamassa. Aktiivisia talkoolaisia 
on riittänyt kiitettävästi ja yhä useamman kyläläisen toivotaan osallistuvan oman kylän 
kehittämiseen entistä viihtyvämmäksi paikaksi asua.

Jokaiselle tapahtumalle ja hankkeelle on nimitetty tai nimitetään vastuuhenkilö, joka vas-
taa ko. toimintojen toteuttamisesta.

Yhdistyksien ja yhteisöjen kanssa toivotaan entistä tiiviimpää yhteistyötä ja yhteyden pitoa. 

“Kylmälänkylä - toimelias kylä elää ja yrittää.”

Kuva Arja Rautakoski. 


