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TOIMINTAKERTOMUS 2011 

 
1. Koko perheen ulkoilupäivä ja hiihtokilpailut la 19.3.2011 

- Osallistujia 57 
2.  Pyöräilykypärät lahjoitettiin esikoululaiselle ja ekaluokkalaisille syksyllä. 
3.  Pesäpallo-ottelu ei  toteutunut tänä vuonna. 
4. Olimme vapputorilla myyjäisissä. Myytävänä oli makkaraa, pillimehua, arpoja , 

onnenpyörä. Osallistuja oli paljon ja myyntituotto hyvä. 
5. Vastantekotalkoot jäi toteuttamatta 
6. Kylämarkkinoita ei ollut tänä vuonna, mutta tilalla oli pyöräilytapahtuma 

yhdessä Ahmaksen kyläyhdistyksen kanssa järjestettynä. Tapahtuma oli 
onnistunut ja osallistujia oli 27 

7. Järjestimme Rokuan Challange kisan ruokailun. Tämä teki tunnetuksi 
kyläämme ja saimme olla mukana hienossa tapahtumassa. 

8. Järjestimme pyhäinmiestenpäivänä 5.12.2011 Kylmälänkylän erämiesten 
hirvipeijaiset. Saimme tuottoa hyvin ja osallistujia oli tapahtumassa 130. 

9. Olimme joulutorilla Muhoksen joulumyyjäisissä klo 10-12 sekä jatkoimme 
Kyläkauppa Satumaassa 13-16. Tuotto oli kohtalainen. 

10. Koulun joulu-/puurojuhla vietimme koululla 21.12. Osallistujia noin 80 
11. Kauneimmat joululaulut kyläkappelissa yhdessä seurakunnan kanssa  

Osallistujia noin 20 
12.  Uudenvuoden vastaanottojuhlat jäi toteuttamatta vastuuhenkilön perhesyiden 

vuoksi. 
13. Uutena tapahtumana järjestetään yksi-kaksi kertaa kuukaudessa lauluiltamat 

kyläkodallamme. Osallistujia on  ja tapahtumaa kehitetään koko ajan. 
14. Kylmälänkylän lähiliikuntapaikkahanke etenee ja talkoita on järjestetty tiiviisti. 
15. Varainhankinta: Varoja on saatu kerättyä arvontojen, myyjäisten ja eri       

   tapahtumien avulla hyvin. Olemme saaneet myös sponsoritukea kyläläsiltä. 
16.  Vastasyntyneiden ja kylälle muuttaneiden muistamiset ovat jatkuneet 

entiseen malliin 
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17.  Peli-illat toteutuneet vaihtelevasti. Meillä on kattava harrastepaikka 
mahdollisuudet :Kaleton uima/kalastuspaikkana, valaistulatu hiihto/juoksu 
paikkana , kodalla kesällä lentopallokenttä sekä talvisin lauluiltamat, 
Mustakosken laavu antaa paikallisille mahdollisuuden ulkoilu//retkeily/kuntoilu 
harrastuksiin sekä koulumme lähiliikuntapaikka yleisurheilu harrastuksiin. 
Kyseisiä palvelupaikkoja on käytetty mittavasti ja panostuksemme alkaakin 
näkyä harrastajien kasvun määrän nousemisella. 

18. Kaluste hankintoja ei ole tehty hankinnassa edelleen tietokone sekä 
keittolevyt kodalle. Hankinnat tehdään varojen puitteissa. 

19.  Kylän sivujen päivittäminen Aino Piipon ja Arja Rautakosken vastuulla. 
20. Yhteistoiminta Ahmaksen ja Pelson kyläyhdistyksien kanssa on ollut vähäistä 

tähän tulisikin panostaa enemmän. Toteutuneena hankkeena yhteistyössä oli 
Ahmaksen kanssa pyöräilyretki joka onnistui todella hyvin. 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


