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MELLAKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY 

Toimintakertomus 2010 

Mellakosken Kyläyhdistys ry on vuoden 2010 aikana toiminut aktiivisesti oman kylänsä 

asukkaiden yhteistyötä ja yhteen saattamista edistäen. Vuoden merkittävimpinä 

ponnistuksina voitaneen pitää sekä onnistunutta MellanPilkit –tapahtumaa 

yhteistyössä Mellakairan kyläyhdistyksen kanssa, että kesällä järjestettyä Mellakoski 

Päivää. Mellakosken kylälle on myös saatu oma, ajan tasalle päivittyvä kotisivu 

osoitteessa mellakoski.net, josta löytyy hyödyllistä tietoa kylän tarjoamista palveluista, 

hallituksen kokouksista, kylätapahtumista sekä kyläsuunnitelma. 

Olemme kuluneen vuoden aikana saaneet saatettua loppuun Mellakosken 

kyläsuunnitelman. Suunnitelmasta oli hyvin laaja Mellakosken asutushistoriasta aina 

kyläyhdistyksen toimintahistoriaan ja nykypäivään saakka. Suunnitelmassa linjataan 

myös kyläyhdistyksen tärkeitä tavoitteita Mellakosken kylän elinvoimaisuuden 

kehittämiseksi. Tärkeänä saavutuksena suunnitelmankin puolesta on Mellakosken 

koulun toiminnan säilyminen ennallaan toistaiseksi. Kyläsuunnitelmaa tullaankin 

jatkossa käyttämään työkaluna kylää ja kylän toimintaa kehittäessä. Kylän historiaa ja 

nelikenttäanalyysissä esille tulleita kylän mahdollisuuksia tarkastellessa Mellakoskella 

on kaikki mahdollisuudet houkutella tänne lisää asukkaita ja järjestää kyläläisten 

kesken uusia tapahtumia.  

Mellakosken kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat ottaneet aktiivisesti osaa 

erilaisiin koulutus- ja kokoustapahtumiin, sekä ajaneet kylän etua tuloksekkaasti 

esimerkiksi koulun säilymisen puolesta. Hallitus on kokoontunut tehokkaasti pitkin 

vuotta, josta kertonee myös erinomaisesti järjestetyt ja onnistuneet tapahtumat ja 

talkoot. Talkoillen on muun muassa kehitetty Kuijaskodan käyttöastetta tekemällä 

paikalle opasteet ja helpottamalla sen käyttöä, mm. polttopuiden viennillä ja 

halkolaatikoiden teolla.  

Muutaman vuoden tauon jälkeen kyläyhdistys järjesti yhdessä Mellakairan 

kyläyhdistyksen kanssa pikkujoulut Hotelli Helenan Kievarissa 27.11.2010. Pikkujoulu 

oli menestys kerätessään osallistujia miltei täyden linja-auton verran, eli 40 kyläläistä. 

Kyläyhdistyksen toiminta näyttää jatkuvan yhtä vireänä eteenpäin, kohti vuotta 2011. 

Suunnitteilla on hyvää vauhtia jo Mellakosken entisten koululaisten ja työntekijöiden 

luokkatapaaminen kesällä 2011 sekä huhtikuussa järjestettävä MellanPilkit. Vuonna 

2010 järjestettyjen tapahtumien suosio kannustaa järjestämään vastaavia tempauksia 

vastedeskin. Yhteistyö naapurikylien kanssa jatkuu myös. Vuoden 2010 perusteella 

Mellakosken Kyläyhdistys Ry on vireä ja jatkuvaan tahtiin kylän toimintaa yhä vain 

virkistyen eteenpäin vievä toimija. 
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Toimintakalenteri 2010 

4.3.2010 Pilkkipalaveri yhdessä Mellakairan kyläyhdistyksen kanssa 

21.3.2010 Pilkkipalaveri yhdessä Mellakairan kyläyhdistyksen kanssa 

6.4.2010 Pilkkipalaveri yhdessä Mellakairan kyläyhdistyksen kanssa 

10.4.2010 MellanPilkit Mellajärvellä, osallistujamäärä noin 140 

13.6.2010 Mellakosken Kyläyhdistyksen vuosikokous, läsnä 10 kyläläistä. 

 Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Häggman 

13.6.2010 Kyläyhdistyksen järjestäytymiskokous 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Lohiniva, sihteeriksi Aino Kurtti 

17.6.2010 Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 Mellakoski Päivän suunnittelu alkoi, päivämääräksi päätettiin 31.7.2010 

 Kyläsuunnitelman loppuunsaattaminen vuoden 2010 loppuun mennessä 

9.7.2010 Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 Vierailulla Lapin Kylätoimintatuki Ry:n kyläasiamies Pirjo Riskilä 

 Kyläsuunnitelman viimeistelijäksi valittiin Meija Lohiniva 

12.7.2010 Talkoopäivä Mellakosken vanhalla kaupalla. 

 Siistittiin alue Mellakoski Päivää ajatellen. 

18.7.2010 Kylien turvallisuus –seminaari Pessalompolon kylätalolla 

30.7.2010 Mellakoski Päivä –talkoot Mellakosken vanhalla kaupalla 

31.7.2010 Mellakoski Päivä 

Kävijöitä noin 150 

Valmis kyläsuunnitelma nähtävillä ja kommentoitavana 

3.8.2010 Mellakoski Päivä –siivoustalkoot kaupalla 

31.8.2010 Kokous Mellakairan kylätalolla 

Mellakosken koulun loppuminen. Kunnanjohtaja Tuomo Karjalainen 

paikalla 

12.9.2010 Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

 Mellakosken kotisivut valmistumassa 

Uutena tapahtumana kesäksi 2011 keskusteltiin Mellakosken entisten 

opettajien, keittäjien ja oppilaiden tapaamista 
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17.-18.9.2010 Kylät auttaa ja välittää kriisissä –koulutus Rovaniemellä  

4.10.2010 Pilkkipalaveri yhdessä Mellakairan kyläyhdistyksen kanssa 

8.10.2010 Mellakoski.net –kotisivu valmis 

11.10.2010 Pilkkipalaveri  

12.10.201. Talkoot Kuijaskodalla 

 Polttopuiden vienti kodalle 

16.-17.10.2010 Lapin Kylätoimintapäivät Rovaniemellä 

3.11.2010 Lappi.fi –tilaisuus Ylitorniolla 

10.11.2010 Mellakosken kyläsuunnitelman lopullinen versio valmis 

27.11.2010 Mellakairan ja Mellakosken kylien yhteinen pikkujoulu Ylitorniolla 

Helenan kievarissa, 40 osallistujaa 

12.12.2010 Kyläyhdistyksen hallituksen kokous 

Kuijaskodalle viety 10 kpl puhelinpylväitä näkötornin tekoa varten 

             Puidensäilytyslaatikko ja opasteet valmistuneet Kuijaskodalle 


