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1

Johdanto

Taustaa
Mellakosken kylän ensimmäinen kansien välissä jököttävä tutkimus tehtiin kyläläisten
sekä tuohon aikaan aktiivisena toimivan kansalaisopiston yhteistyönä vuosina 19821983. Tavoitteena oli varsin kunniakas ja varmasti myös haasteellinen päämäärä –
realistinen kyläsuunnitelma, joka loisi puitteet kylän kehittämiseen asukkaiden omilla
ehdoilla.
Tutkimus tehtiin kyselylomakkeilla, joissa pyydettiin kyläläisten mielipiteitä sekä omia
ehdotuksia joihin oltaisiin valmiita sitoutumaan. Myös muualla asuvia pyydettiin
vastaamaan kyselyyn. Tutkimus kattoi Mellakosken koulupiirin alueen. Kyselyn
lopputulos oli hyvinkin kannustava, ainakin vastausten lukumäärällä mitattuna, olihan
palautusprosentti 89. Myös aktiivinen asioiden käsittely ja toimenpide-esitykset koettiin
todella kannustaviksi.
Tuo tutkimus antaa tälle kyläsuunnitelmallemme hyvän lähtökohdan kun ryhdymme
valmistelemaan

suunnitelmaa

työkaluksi,

joka

antaa

meille

realistisen

kuvan

lähtökohdista ja konkreettisen toimintasuunnitelman kylän tulevaisuuden ohjaamiseksi.
Ajantasalla oleva kyläsuunnitelma on asiakirja, joka vaaditaan kaikilla tasoilla, mikäli on
tarpeen saada ulkopuolista rahallista apua. Sama koskee myös muuta kylän ulkopuolelle
tapahtuvaa neuvonta- ja koulutustoimintaa.
Mellakosken

kyläyhdistyksen

hallitus

antoi

toiminnanohjaajalle

tehtäväksi

kyselykaavakeluonnoksen, jonka hallitus luonnollisesti osaltaan päätti tekemällä siihen
tarvittavat korjaukset ja muutosesitykset. Lopullinen kyselykaavake jaettiin jokaiseen
talouteen. Tässä työssä hallituksen jäsenten rooli oli hyvinkin keskeinen, sillä heille
kuului paitsi jako, myös vastausten palautusten hoitaminen.Kyläkyselyn vastausten
pohjalta alettiin laatia tätä kyläsuunnitelmaa, joka tullaan hyväksymään yleisessä
kyläkokouksessa, johon toivomme jokaisen kyläläisen osallistuvan.
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Nykytilanne
Kyläyhdistykset ja muut maaseudun toimijat ovat tällä hetkellä todellisten haasteiden
edessä. Vallalla on aiheellinen huoli, milteipä hätä, siitä kuinka nämä meille niin rakkaat
kotiseutumme kylät ja ennen muuta sen pienet asukkaat selviytyvät tulevan maailman
myllerryksessä? Kovinkin helposti vallan saa ajattelutapa, jossa todetaan ykskantaan,
ettei ole mahdollisuutta tehdä tälle kehitykselle mitään.
Heitänpä tähän kysymyksen: ”Eikö todellakaan löydy mitään lääkettä asiantilan
korjaamiseksi ja suunnan muuttamiseksi?”. Tuostapa löytyikin oiva aasinsilta siihen
kuinka me Mellakosken kyläyhdistyksessä lähdimme etsimään Viisasten kiveä niille
toiminnoille, joilla voisi olla merkitystä kylätoimijoiden ponnistuksille tulevaisuuden
luonnissa sille tasolle, jolla kylät saadaan pysymään elävinä.
Kuten aikakirjoista käy ilmi, kylälle tehtiin vuonna 1983 kyläsuunnitelma, jossa pyrittiin
pureutumaan kylän tulevaan kehittämiseen. Näin jälkikäteen voi havaita tuon
suunnitelman sisältäneen monia kohteita, joita on kyetty toteuttamaan, joskin on pakko
tunnustaa, että kaikessa ei olla onnistuttu toivotulla tavalla. Tuolloin noin 25 vuotta sitten
tehdyn suunnitelman päivittäminen on todellakin paikallaan ja vuosia muhinut mietiskely
lähti konkreettisesti liikkeelle lokakuussa 2008 kyläkyselyn merkeissä.
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2 Kylän perustiedot
Mellakoski sijaitsee Ylitornion sydämessä, noin 45 kilometriä Ylitornion kuntakeskuksesta
Rovaniemelle päin. Mellakoskelta on suhteellisen lyhyt matka kolmeen eri kaupunkiin,
Rovaniemelle

70,

Tornioon

80

ja

Kemiin

90

kilometriä.

Matkaa

lähimmälle

rautatieasemalle Tervolaan on hieman yli 30 kilometriä.

Kuva1. Mellakoski kartalla (kuva www.ylitornio.fi).
Väestörekisterin mukaan Mellakoski on postitoimipaikkana 214 henkilöllä ja kun tästä
vähennetään Mellajärvellä asuvat 36 henkilöä, saadaan Mellakosken väkiluvuksi 178.
Hieman reilu 30% Mellakosken väestöstä on yli 60-vuotiaita, mutta myös nuoria ja lapsia
löytyy, alle 20-vuotiaat muodostavat 20% Mellakosken kyläläisistä. Suurin osa kylällä
työskentelevistä kyläläisistä toimii maatalousyrittäjinä, maitotiloja Mellakoskelta löytyy
seitsemän, lihakarjatiloja ja poroyrityksiä molempia yksi. 22% kyläläisistä kulkee kylän
ulkopuolella töissä.
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Kuva 2. Mellakosken kyläläisten ikäjakauma.
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Kuva 3. Mellakosken kyläläisten elinkeinot.

3 Kylän historiaa
3.1 Asutushistoria
Mellakosken kyläyhdistyksen toiminta-alueen osalta asuttaminen on melkoisen nuorta
kun sitä vertaa muihin Ylitornion kyliin. Mellakosken nykyisen koulupiirin alueella vanhin
asutus on ollut Mellajärvellä, jonne ensimmäiset uudisasukkaat saapuivat jo vuosina
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1768 ja 1771. Mellajärvi kuului tällöin Meltosjärven kylään. Kivijärvi ja Törmäsjärvi saivat
myös ensimmäiset asukkaansa 1800-luvun alkukymmenillä. Varsinainen Mellakosken
alue sai uudisraivaajansa vasta 1930-luvun alkuvuosina, jolloin perustettiin 14 vanhaa
asutustilaa, mm. Sammelin, Lutun, Koskelan, Marjetan ja Lindbergin tilat.
Sodan jälkeen 1948 Haarasaajon tien varsi sai asukkaansa, Kapustaan asutustilalliset
saapuivat 1954-1955. Asuttaminen jatkui vielä Ahvenjärven tiellä vuosikymmenen lopulle.
Tällöin Mellakosken alue olikin saanut nykyisen asuimistonsa. Koivuniemen pirtti on
kylän vanhin rakennus.

3.2 Elinkeinot
Mellakosken asukkaiden pääansiot ovat tulleet maa- ja metsätaloudesta. Elinkeinojen
harjoittajille tärkeä sähköistys saatiin Mellakoskelle vuonna 1958. Kapustan alueelle
sähköt saatiin 1964. Viimeisenä sähköistettiin Mellajärvi ja Kivijärvi 1972-73. Voimakas
asutustoiminta on ollut leimaa antavaa kylän kehitykselle. Viimeinen suuri rynnistys oli
1960-luvun alkupuolella, jonka jälkeen seurasi taantuma.
1980-luvun alussa maanviljelys oli hienoisessa nousussa; nuoret viljelijäpariskunnat
tulivat jatkamaan tuotantoa kotitiloillaan ja myös porojen hoito tiloilla lisääntyi.
Kunnallinen vesijohto saatiin vuonna 1984. Varsinaista pienteollisuutta on alueella ollut
hyvin vähän. Suomelan Paja toimi 1960-luvulla ja muutaman vuoden ajan Mellakoskella
toimi Ylitornion puusepänliike. Muita Mellakoskella aikojen saatossa toimineita yrityksiä
ovat mm. tiilitehdas, ompelimo (Marja Romppanen), Maatilasafari (Irja ja Kari Marjeta) ja
hieromo Hanelma (Mari Barsk).
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3.3 Palvelut
3.3.1 Kauppapalvelut
Ennen sotia mellakoskelaiset asioivat kauppaostoksensa Lohijärvellä. Heti sodan
loputtua saatiin kuitenkin ensimmäiset pienet kauppaliikkeet Mellakoskelle. Eelis Heikan
kauppapuoti aloitti Isidor Marjetan tiloissa vuonna 1944. Länsi-Pohjan osuusliike aloitti
kauppatoimintansa Pirttimaalla, siirtyen sitten ”vanhan Lovikan” tiloihin. Sieltä osuusliike
siirtyi Ahvennivalle Häggmannin tiloihin. Törmäsjärvellä aloitti Pekka Uusitalon kauppa.
Mellajärviläiset asioivat kaupassa tuolloin vielä lähinnä Meltosjärvellä.
Pysyvän kauppayrittäjänsä Mellakoski sai Nanni Mäkelästä, joka perusti ensimmäisen
liikehuoneistonsa Isidor Marjetan tiloihin vuonna 1953. Mäkelän kauppa muutti
myöhemmin uusiin, komeisiin liiketiloihinsa vuonna 1961. Asutustilallisten saavuttua
Kapustaan Aatos Lahti perusti kauppansa Bimbergin vuokratiloihin vuonna 1954.
Samoihin

aikoihin Helli Kätkä piti pientä kauppaliikettä Haarasaajossa Koiviston

ulkorakennuksessa.

Tornionlaakson

osuusliike

toimi

Kotilan

tiloissa

1950-luvun

loppupuolelta vuoteen 1971 saakka. Matti Leukumaan tiloissa oli Länsi-Pohjan liike
1960-luvulla.
Törmäsen veljesten kauppaliike jatkoi 1960-luvun alussa Törmäsjärven kauppapalveluita.
Laajimmillaan kauppapalvelut olivat 1970-luvun alussa, jolloin kylän toiminta-alueella oli
kolme myymälää ja lisäksi palveluita tarjosi Aatos Lahden myymäläauto, joka lopetti
toimintansa 1975. Kapustan alueen kauppapalvelut loppuivat 1981, jolloin Sylvi
Bimbergin hoitama Aatos Lahden kauppa lopetti toimintansa. 1980-luvun alkupuolella
kaupoista toiminnassa olivat Mäkelän kauppa Mellakoskella ja Törmäsen kauppa
Törmäsjärvellä sekä Kivilompolon myymäläauto. Ulla Mäkelä aloitti kaupan pidon
vuonna 1982. Ullan jälkeen kauppaa alkoivat pitää Anna ja Veli Mäkelä vuonna 1992.
Kauppa jouduttiin lopettamaan maaliskuussa 2000.
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3.3.2 Postipalvelut
Postinkannon Mellakoskelle aloittivat Leo ja Saimi Rova 1940-luvun alussa. Säännöllinen
postinkanto alkoi kuitenkin vasta vuonna 1948, jolloin Iisak Kiviharju haki postin kolme
kertaa viikossa Pessalompolosta. Postia kannettiin silloin lähes kaikilla mahdollisilla
kyydeillä, apostolinkyydistä nykyaikaiseen autokuljetukseen. Postin saapumista tultiin
odottamaan postinjättöpaikkoihin, minuuttiaikataulua ei silloin tunnettu, riitti kun ”PostiIikka” saapui odotetun postinsa kanssa muutaman tunnin tarkkuudella.
Aluksi esimerkiksi Mellajärvi sai postinsa kerran viikossa keskiviikkoisin. Iisak Kiviharju
toimitti usein samalla mellajärviläisten pieniä kauppa-asioitakin, joten palvelu oli hyvää.
Postipalvelut parantuivat kun Mellakoski sai oman postiasemansa vuonna 1956 koulun
tiloihin. 1980-luvulla postilla oli asianmukaiset tilat Mäkelän liikehuoneistossa. Posti jatkoi
toimintaansa vuoteen 1991 saakka.

Kuva 4. Kyläläisiä oli postilla jonoksi asti hyvästelemässä Postia ja Posti-Allia vuonna
1991.
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3.3.3 Koulut
Ennen kansakoulua Mellakoskella oli kiertokoulu vuosina 1938-39 Kiviharjussa ja
Pirttimaassa. Osa asutustilallisten lapsista kävi koulua Lohijärvellä 1930-1946 asuen
viikot sukulais- tai tuttavaperheissä. Mellakoskelle saatiin koulu vuonna 1946, joka aloitti
Isidor Marjetan tiloissa. Seuraavana vuonna kansakoulut saatiin myös Törmäsjärvelle ja
Mellajärvelle. Kivijärviset kävivät koulua Kivilompolossa vuonna 1946 jalkapatikalla ja
hiihtäen. Kivilompolossa oli oppilasasuntola, jossa kouluviikot asuttiin. Kivijärviläiset
kävivät koulua Kivilompolossa vuoteen 1954 saakka jolloin Kapustaan saatiin koulu.
Koulut olivat aluksi ns. supistettuja kansakouluja, jotka kuitenkin laajenivat nopeasti
oppilasmäärän kasvaessa kaksiopettajaisiksi. Isidor Marjetan koulutilat kävivät jo ahtaiksi
vuonna 1951, jolloin osa oppilaista siirtyi Kuijasjoen kouluun Martti Niskakoskelle.
Pitkämatkalaisten kyyditys aloitettiin hevospelillä vuonna 1952. Vuokratiloissa olleet
Mellakosken koulut siirtyivät talvella 1953 omaan uuteen koulurakennukseensa.
Kapustan alueen saadessa asukkaansa tarvittiin alueelle kaksi koulua, Kivijoen koulu
aloitti Ervastilla ja Kapustan koulu Platingilla. Nykyisen Mellakosken koulupiirin alueella
oli

parhaimmillaan

viisi

koulua:

Mellakosken

koulu

omassa

komeassa

koulurakennuksessaan ja vuokratiloissa olevat Törmäsjärven, Kapustan, Kivijoen ja
Mellajärven koulut.
Oppilasmäärän ollessa suurimmillaan 1960-luvun alussa kaikki kylät anoivat omaa
koulurakennusta koulupiiriinsä. Kunnan vastustuksesta johtuen alueella ei kuitenkaan ole
yhtään tyhjillään olevaa lakkautettua koulurakennusta. Koulupiirien lukumäärä alkoikin
nopeasti pienentyä 1960-luvulla. Mellajärven koulupiiri lakkautettiin 1962 ja oppilaat
siirtyivät Mellakosken koulupiiriin. Törmäsjärven koulu koki saman kohtalon vuonna
1966. Kapustan ja Kivijoen koulupiirit yhdistettiin vuonna 1962 ja koulu jatkoi Kapustan
koulun nimellä aluksi kolmiopettajaisena. Koulukyyditys hoidettiin jo 1960-luvun alusta
lähtien

taksiajona.

Pitkämatkalaiset

asuivat

viikot

Mellakosken

koulun

oppilasasuntolassa.
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Kapustan koulu lakkautettiin vuonna 1970, oppilaat joita oli silloin noin 40, siirrettiin
Mellakoskelle. Tilanahtauden vuoksi kaikki 113 oppilasta eivät kuitenkaan sopineet
Mellakosken koulun tiloihin, vaan osa Kapustan oppilaista jouduttiin kuljettamaan vuoden
ajan Lohijärven koululle. Näin oli siis lakkautettu vuokratiloissa olleet kyläkoulut ja
Mellakosken koululle kuljetettiin laajalta alueelta oppilaita. Mellakosken koulun
oppilasmäärä oli suurimmillaan 1970-luvun alkuvuosina, jopa yli sata.
Tämän jälkeen alkoi kuitenkin nopea murros maaseutukylissä, suuret ikäluokat olivat
käyneet jo kansakokulunsa, perheitä oli siirtynyt Ruotsiin ja Etelä-Suomeen. Näistä syistä
johtuen Mellakosken koulun oppilasmäärä laski nopeasti kymmenen vuoden aikana
lähes kolmanneksen. 1980-luvun alussa oppilasmäärän lasku näytti pysähtyneen ja
Mellakosken koulu jatkoi kolmiopettajaisena.
Lohijärven koulu lakkautettiin vuonna 1995 ja Pessalompolo joutui luopumaan omasta
koulustaan vuonna 1996. Pessalompolon oppilaat siirtyivät Meltosjärven kouluun ja
Lohijärven oppilaat tulivat Mellakosken koululle. Vuonna 2005 lakkautusvuorossa oli
Meltosjärvi, josta oppilaat siirtyivät joko Mellakosken tai Raanujärven koululle.
Mellakosken koulu säilyi kolmiopettajaisena vuoteen 2005 saakka, jolloin se muutettiin
kaksiopettajaiseksi.
3.3.4 Tiestö
Vanhin

tieyhteys

Mellakoskelta

oli

Lohijärvelle

päin.

Jonkinlainen

kärrytie

oli

Ahvenjärvelle ja Törmäsjärvelle jo ennen sotia. Haarasaajon tien rakentaminen aloitettiin
heti asukkaiden saavuttua 1940-luvun loppuvuosina. Samanaikaisesti tehtiin myös
tieyhteyttä Ylitorniolle päin välillä Mellakoski-Törmäsjärvi. Ahvennivan silta valmistui
vuonna 1948, jolloin saatiin yhteys Törmäsjärven suuntaan.
Tieosuus Mellakoski-Sihtuuna tuli työn alle 1950-luvun alkuvuosina. Kivijoen silta
valmistui 1954, jolloin asutustilalliset saapuivat Kapustan alueelle. Linja-autoyhteys
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Meltosjärvi-Lohijärvi-Mellakoski-Sihtuuna-Tornio saatiin vuonna 1955.
Kierovaaran tietyöt alkoivat 1957. Aavasaksa-Muurola tietyöt puolestaan aloitettiin 1961
ja pikitie valmistui vuonna 1963. Työtyöt samalla tieosuudella jatkuivat 1970-luvulla siten,
että uusi päällystie saatiin Törmäsjärvelle 1974 ja Mellakoskelle asti 1976. AavasaksaMuurola tietyöt jatkuivat Ylitornion kunnanrajalle 1980-luvun alkuvuosiin saakka.
Päällystystyöt Pakisvaara-Sihtuuna tieosuudella aloitettiin vuonna 1975.
3.3.5 Yhdistystoiminta
Mellakoskella oli oma toimiva urheiluseura Kuijasjoen Kunto 1950-luvun alkuvuosina.
TUL:n kuulunut seura toimi vilkkaasti vetäjinään mm. Veikko Rovanperä. Seura järjesti
kilpailuja ja harjoituksia ja lisäksi talkoilla rakennettiin tanssilava. Toiminta loppui vetäjien
muutettua pois paikkakunnalta.
Monet mellakoskelaiset ovat olleet mukana Lohijärven Kuohun urheilutoiminnassa.
Vilkkainta urheiluharrastus oli kylän alueella 1960-luvulla, jolloin kylästä löytyi monta
piirin parhaimmistoon kuuluvaa yleisurheilijaa. Kuohun urheilutoiminnan vetäjänä oli
Matti Leukumaa Kapustasta. Innostusta urheiluun on löytynyt myöhemminkin, koululle
mm.

rakennettiin

talkoilla

jääkiekkokaukalo

ja

valaistu

kuntorata

1970-luvun

järjestää

perinteisen

loppupuolella.
Kylän

alueella

toimii

metsästysseura

Mellan

Erä,

joka

metsästysseuratoiminnan lisäksi myös pienimuotoista urheilutoimintaa. Mellan Erän
hirvipeijaiset ovat myös monelle syksyn kohokohta. Mellakosken maatalousnaiset ovat
toimineet myös varsin vilkkaasti järjestäen mm. vuosittain isänpäiväjuhlat koululla.
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4 Kylämme tänään
4.1 Kyläläisten elinkeinot
Mellakosken asukasluku on nykyisin noin 150 henkilöä. Kylän työpaikat sijoittuvat siten,
että maa- ja metsätalouden piirissä on maitotiloja seitsemän, lihakarjaa yhdellä tilalla ja
maatalouslomitus työllistää neljä henkilöä. Metsureita on kolme ja koneenkuljettajia
kaksi. Muita yrityksiä on kolme. Kylän ulkopuolella töissä kulkee viitisentoista kyläläistä.

4.2 Kylän palvelut
Mellakoskella

on

yksi

perhepäivähoitopaikka,

jossa

on

mahdollista

hoitaa

maksimissaan neljää lasta yhtäaikaa (päivähoitolaki). Mellakosken alakoulussa toimivat
luokat yhdestä kuuteen sekä järjestetään esiopetusta. Koulussa on hieman alle 20
oppilasta, jotka tulevat Mellakosken lisäksi naapurikylistä Mellajärveltä, Lohijärveltä ja
Pessalompolosta. Opettajia on kaksi ja lisäksi koulunkäyntiavustaja.
Kunta

järjestää

vanhuksille

ruokapalvelua,

samoin

on

mahdollisuus

saada

kotiavunpalveluja, kuntoutuspalvelut saa terveyskeskuksesta. Kuntotalolla on ohjattu
allasjumppa kaksi kertaa viikossa ja kävijöitä on meiltäkin. Kansaneläkelaitos myöntää
tähän pienen kulkemiskorvauksen.
Mellakoskella sijaitsee Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n omistamat vuokratalot, joissa on viisi
erillistä asuntoa, joista yksi on esteetön Inva-asunto. Terveydenhoitajan vastaanotto on
Mellakosken koululla kerran kuukaudessa. Lisäksi löytyy tuettu taksi-linja kerran viikossa
Alkkulaan ns. tilaustaksina.
Kierrätyspiste sijaitsee koulun alapuolella olevalla alueella. Kierrättää voi lasit, metallit
ja paperit sekä paristot. Kierrätyspiste on tarkoitettu myös alueen mökkiläisten tarpeita
varten. Kirjastoauto pysähtyy useammassa paikassa ja on melko vilkkaassa käytössä.
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4.3 Harrastusmahdollisuudet
Mellakosken alueella sijaitsevat hyvät marjamaat. Koulun pihalla on kaukalo, jonka
käyttö on hyvinkin vilkasta, samalla kentällä pelataan monenlaisia pallopelejä. Kylällä on
kahden kilometrin pituinen pururata, jota käytetään talvisin hiihtolatuna.

Kuva 5. Kekseliäisyyttä käyttämällä marjastuksen, lenkkeilyn ja hiihdon lisäksi voi
Mellakoskelta

löytää

muitakin

harrastusmahdollisuuksia,

kuten

lumilautailua

Kuijasvaarassa.

4.4 Käyntikohteet ja tapahtumat
Kyläyhdistys on Ympäristökeskuksen avustuksella rakentanut grillikodan Kuijasvaaran
laelle. Grillikodalle pääsee helposti, sillä Telen mastolle saakka pääsee autolla, jolloin
kävelymatkaksi jää vajaa 200 metriä. Kyläyhdistyksen toimesta kodalle on myös raivattu
kelkkareitti, joten moottorikelkalla pääsee laen huipulle näppärästi. Tarkoituksena on
tehdä reitit eri suunnista kodalle, joka toivottavasti lisäisi kodan käyttöä entisestään.
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Kylän

äideille

järjestetään

vuosittain

perinteinen

äitienpäiväjuhla

koululla.

Vastuunkantajina ovat koulu ja kylän metsästysseura Mellan Erä. Kyläyhdistys järjestää
erilaisia tapahtumia ympäri vuoden ja pyrkii täten tarjoamaan kylän asukkaille yhteistä
tekemistä aina vauvasta vaariin. Kyläyhdistys on saanut hallinnolliseksi tilakseen koululta
entisen talonmiehen asunnon, joka talkoiltiin upeaan kuntoon. Muita kyläyhdistyksen
järjestämiä

tapahtumia

ovat

mm.

laskiaisrieha,

perinnepäivät,

siivoustalkoot,

vappukokko, nuorisodisco, pelit kesällä, yöpilkit, pikkujoulut ja Mellakoskipäivät.

Kuva 6. Euroviisuihinkin osallistuneet Virpi ja Katja Kätkä ovat Mellakosken tyttöjä ja ovat
esiintyneet kylän tapahtumissa. Lehtileike vuodelta 1993.

4.5 Kyläkysely
Toteutimme kyläkyselyn 6.-14.10.2008. Kyselykaavakkeet jaettiin kylän vakinaisiin
talouksiin 6.10. ja kyläyhdistyksen hallitus keräsi vastaukset 14.10. mennessä. Täytetyt
kyselylomakkeet pyydettiin palautettamaan nimettöminä suljetuissa kirjekuorissa, millä
haluttiin rohkaista vastaajia. Kyselylomakkeita jaettiin 65 kappaletta ja palautusprosentti
oli 93,8 (61 kpl, joista kaksi tyhjää).
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4.5.1 Kyläkysely – Palvelut
 Linja-auto/linjataksi: Asukkaat toivoisivat säännöllisiä linja-auto/linjataksi reittejä,
etenkin Ylitornion ja Rovaniemen suuntaan. Tärkeää olisi myös saada ajettavat
reitit ja aikataulut kaikkien kyläläisten tietoon.
 Kyläpiika/-renki: Toivelistalla oli myös kyläpiian/-rengin palvelut. Palvelut voisivat
painottua seuraaviin toimintoihin: siivoustyöt, polttopuiden teko, pienimuotoiset
lumityöt, vanhusten apu ja asiointiapu. Näistä palveluista oltaisiin valmiita myös
maksamaan.
 Liikunta ja vapaa-ajan vietto mahdollisuudet:Liikuntatiloja toivottiin esimerkiksi
koululle, tällä hetkellä kun käytettävissä on ainoastaan Lohijärven Kuohu. Muita
ideoita:
 lapsille ohjattua liikuntaa, esim. sähly ja muut pelit
 peli-illat kaiken ikäisille
 ikä-ihmisille yhteisiä kokoontumisia
 latu-/retkiverkosto esim. Kuijasvaaraan
 moottorikelkka-/mopo-/mönkijäreitti
 valot kuntopolulle
 koulutilojen käyttö myös koulunkäynnin ulkopuolella mahdolliseksi
 entisen kaupan osto kyläyhdistykselle
4.5.2 Kyläkysely - Muiden palveluiden kehittäminen ja hankinta yhteistyötahojen
kanssa
Positiivista palautetta tuli kirjaston palveluista; kirjastoautoa ja kunnan kirjastoa käytetään
suunnilleen yhtä paljon sekä kansalaisopiston laajasta kurssitarjonnasta. Uusiksi
kursseiksi toivottiin mm. seuraavia: satujumppa, rivitanssit, liikuntapiirit, pajutyöt,
tilkkutyöt, savityöt, puutyöt, tietotekniikka, kuorolaulu, kanteleen soitto, näytelmäpiiri,
pitsinnypläys, askartelu, kielikurssit, ensiapukurssi, mopo-/mönkijä-/moottorikelkkakerho,
tiffany, kuvaamataito ja metsästyskortin suoritus. Piirien kokoontumista toivottiin
enimmäkseen koululle.
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4.5.3 Kyläkysely - Elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden hankkiminen
Elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden hankkiminen jakaantuu seuraavasti: 45 taloutta
hankkii elintarvikkeensa ja kulutushyödykkeensä pääsääntöisesti Ylitorniolta, 16
Lohijärven kyläkaupasta ja loput 13 muualta.
4.5.4 Kyläkysely - Rakentaminen ja kylässä asuminen/poismuutto
Rakentamista kylälle suunnitteli kolme taloutta. Kylällä asuminen koetaan yleisesti ottaen
siinä määrin viihtyisäksi, että poismuuttoa ei ole suunnitelmissa. Koulun lopettamisesta
oltiin huolissaan, sillä säilyminen olisi erityisen tärkeää etenkin lapsiperheille.

4.5.5 Kyläkysely - Mellakosken hyvät puolet
Mellakosken hyvissä puolissa näkyy luonnon sekä muiden kyläläisten merkitys. Tässä
listattuna hyviä puolia vastauksista.
 rauhallisuus ja kohtalainen ympäristön siisteys
 naapuriapu ja -sopuisuus
 luonnon kauneus riippumatta vesistöjen puutteesta
 yhteisöllisyys
 hyvät marjamaat
 grillikota Kuijasvaarassa kaikkien kyläläisten yhteiskäytössä
 kylässä hyvä ja turvallinen asua
4.5.6 Kyläkysely - Mellakosken huonot puolet
Vaikka kylällä asuminen koettiin viihtyisäksi, huonoja puolia vastauksissa oli silti listattu
selkeästi enemmän kuin hyviä ja monet asiat olivat ristiriidassa edellisen kohdan
vastausten kanssa. Kyläyhdistys kokee rakentavan kritiikin tärkeänä ja niiden myötä
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kylää on hyvä lähteä kehittämään ja epäkohtia poistamaan.
 kylän asukasluvun pieneneminen ja ikääntyminen
 syrjäinen sijainti ja huonot kulkuyhteydet
 kylän asutuksen hajanaisuus
 talkoohengen katoaminen
 yhteisten juhlien ja tapahtumien loppuminen
 alaikäisten holtiton ajelu moottoriajoneuvoilla maantiellä
 tievalaistuksen puuttuminen
 toisten ihmisten asioihin puuttuminen
 grillikodalle pääsyn vaikeus portin ollessa lukittuna
 juoruilu ja kateus
4.5.7 Kyläkysely - Kyläyhteisön kehittäminen
Kehittämiskohteista

tärkimpänä

nähtiin

sosiaalisuuden

lisääminen

ja

kyläläisten

yhteishengen parantaminen. Listalla kehittämisideoita:
 yhteisöllisyyden lisääminen
 pätevät osaajat ohjaimiin
 tulisi lisätä ihmisten tapaamisia
 tupailtatoiminta
 kotipalvelu useampia käyntejä, aikaa asiakkaille
 kyläparturin vastaanotto/kotikäynnit
 laajakaistan kehittäminen
 yhteistyö toisten kyläyhdistysten kanssa
 kyläluuta kiertää
4.5.8 Kyläkysely - Kyläilmeen kohottaminen/säilyttäminen
 tukea ihmisten kotona asumista
 lapsiperheitä tarvittaisiin lisää, se turvaisi myös koulun säilymisen
 yhteinen kokoontumispaikka, vaikkapa baari
 uusien maitolaitureiden tekoon
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4.5.9 Kyläkysely – Vesistö/kalastaminen
Lähes 30 taloutta harjoittaa kotitarvekalastusta ja noin 20 taloutta virkistyskalastusta, kun
taas noin joka neljäs talous ei kalasta lainkaan. Vesistöjen puhtaanapitäminen koettiin
tärkeänä.
virvelöintiin

Konkreettisina
ja

parannusehdotuksina

ongintaan,

jokiin

menevien

tarjottiin
pelto-

ja

jokivarsien
metsäojien

raivaamista
tukkimista,

veneenlaskupaikan parantamista, onginta- ja pilkkitapahtuman järjestämistä sekä
vuokraveneitä ja neuvontaa kalastuspaikoista.
4.5.10 Kyläkysely - Elinkeinot nyt ja tulevaisuudessa
 maa- ja metsätalous
 pienteollisuus, lähinnä puunjalostus eri muodoissaan
 käsityöläisyys
 jatkojalostus
Elinkeinojen kehittämisestä oltiin kiinnostuneita seuraavasti: kymmenen taloutta olisi
kiinnostunut puun jatkojalostuksesta, yhdeksän luonnontuotteiden ja kaksi matkailuun
liittyvistä palveluista.
4.5.11 Kyläkysely - Kyläyhdistyksen toiminta
Kyläyhdistyksen

toimintaan

osallistumiseen

löytyi

kiinnostusta

24

taloudesta.

Toivottavasti tämä näkyy jo tulevassa kyläkokouksessa, joka pidetään maaliskuun
aikana. Kaikkia kyläläisiä toivotaan osallistumaan kokoukseen, jossa tehdään päätöksiä
tulevasta toiminnasta. Samalla valitaan kyläyhdistyksen toimijat, joten on tärkeää, että
mahdollisimman moni olisi mukana päättämässä, vastuu valinnoista ja tehtävistä on
meillä kaikilla.
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4.5.12 Kyläkysely - Vapaavalintaista palautetta
 kylpyläreissut
 teatterissa käynti
 perinnepäivät
 kotiseututapahtumat
 lapsille retki vaikka ranualle
 kyläluuta
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5 Kyläyhdistys ja muita toimijoita
Mellakosken kylätoimikunta on perustettu vuonna 1980 jolloin yhteistoiminta-alueeseen
kuuluivat myös Lohijärvi, Mellajärvi ja Törmäsjärvi. Mellakosken kylätoimikunta
rekisteröitiin vuonna 2001, jolloin nimi muuttui Mellakosken kyläyhdistykseksi. Tällä
toimenpiteellä haluttiin saada sääntöjen mukaiseksi myös laajempi taloudellinen asema,
minkä myötä voisimme järjestää eri tyyppisiä tilaisuuksia sekä hallita ja omistaa myös
kiinteistöjä.
Muita toimivia yhdistyksiä kylällämme ovat mm. metsästysseura Mellan Erä Ry, jonka
pääasiallinen toiminta perustuu metsästykseen. Hirven metsästys on selkeä ykkönen
ennen jänisten ja lintujen metsästystä. Maa- ja kotitalousseura puolestaan toimii
yhdyssiteenä maatalouden harjoittajien ja muiden kyläläisten välillä.
Kylän nuorisolla on ainakin kolme erillistä toimijaa, jotka luovat mahdollisuuksia eri
tyyppisille harrastustoiminnoille. 4H-yhdistys antaa varsinkin maatalouksien lapsille oppia
omien taitojen kehittämisessä. 4H luo vahvat valmiudet siihen, että nuori pystyy
itsenäiseen työskentelyyn maa- ja karjatalouden piirissä emäntänä tai isäntänä.
Vesaisten ohjelmaan liittyy oleellisesti tietojen

ja taitojen kartuttaminen, lähinnä

maaseudun hyväksikäytössä niin asuinpaikkana kuin myös vapaa-ajan viettotapojen
edistäjänä. Kolmas toimija kyläyhdistyksen rinnalla on urheiluseura Lohijärven Kuohu,
jossa kylämme aktiiviset toimijat järjestävät nuorisolle mieleistä tekemistä.

5.1 Kyläyhdistyksen keskeisiä saavutuksia
 Jääkiekkokaukalon rakentaminen. Kaukalo oli todella vilkkaassa käytössä 80luvulla.
 Valaistu pururata, joka rakennettiin talkootyönä ja kyläläisten rahalahjoitusten
turvin. Tällä hetkellä valaistus ei ole kunnossa.
 Kuijasvaaran grillikota aputiloineen sijaitsee Kuijasvaaran päällä Sulo Parikan
maalla. 50 vuoden kirjallinen vuokrasopimus turvaa siis ainakin näin pitkään kylän
ja kyläläisten tarpeita.
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Kuva 7. Grillikota Kuijasvaaran laella on ahkerassa käytössä niin kesällä kuin talvellakin.
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 Perinnepäivät:
Mellakosken kyläyhdistys järjesti 11.-12.8.2007 kaksipäiväiset perinnepäivät, joita
muistellaan monissa piireissä vieläkin. Mellakosken perinnepäivät olivat avaus
perinnepäivien vietolle, jotka ovat suosittuja kylien ohjelmistoissa edelleen.

Kuva 8. Mellakosken emäntiä perinnepäivillä.
Perinnepäivät järjestettiin vanhalla Mellakosken kaupalla. Kävijöitä perinnepäiville kertyi
lauantain aikana lähemmäs toistasataa. Idea perinnepäiviin tuli alunperin koululaisilta,
jotka olivat kiinnostuneet historiasta. Valmisteluja tehtiin peräti puolentoista vuoden ajan.

Kuva 9. Mellakosken jätkiä perinnepäivillä. Justeerin kahvassa Kalevi Koivisto ja keksin
varressa Heikki Lohiniva ja Kaarle Viiri.
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Kuva 10. Perinnepäivien järjestelyihin osallistui koko kylä. Näyttelyyn saatiin kerättyä
omalta kylältä usean sadan esineen näyttely sekä 15 työnäytöstä. Ohjelmaesitteestä
puuttuu hevosilla auraus ja justeerilla sahaus, jossa naiset kunnostautuivat erityisesti.
 Koulun pihalle rakennettiin leikkikenttä monine varusteineen. Tämäkin työ tehtiin
täysin talkoilla.
 Koulun kellariin tehtiin puutyötila, joka on palvellut koulun tarpeita hyvin ja
erillisenä tilana ei sotke luokkatiloja.
 Kuijasjoen rannalla on veneenlaskupaikan yhteydessä grillikota, jossa voi sateen
suojassa kiehauttaa nokipannukahvit tai grillata makkaraa.
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6 Visio ja nelikenttäanalyysi
Mellakoski on voimakas, osaava ja aktiivinen kyläyhteisö. Ihmisten huolenpito ja
avuliaisuus sekä suvaitsevaisuus uusia asukkaita kohtaan.

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- koulu → Pieni hyvin toimiva koulu - julkiset palvelut puuttuvat →
markkinointivalttina.

tehostetaan asiointireitin käyttöä.

- ulkoilumahdollisuudet → Tätä

- kauppapalvelut puuttuvat →

voisi vielä parantaa mm.

lähikaupan palvelujen käyttö.

luontopolku, yhteiset luontopolku- ja - julkinen liikenne puuttuu
pyöräretket, kylän vesistöistä
huolehtiminen ja
kalastusmahdollisuuksien
parantaminen.
- rakennusmaan saanti
- vahva maatalous

MAHDOLLISUUDET

UHAT

- luontomatkailu → kehitetään

- väki vähenee/vanhenee →

metsästysseuran kanssa

Teemme kylälle

yhteistyössä

turvallisuussuunnitelman ja

kalastus-/metsästysmatkailua.

markkinoimme kylää turvallisena

- pienyritystoiminta → kylältä

kylänä.

löytyy tyhjiä tiloja yritystoimijoille ja

- palvelut katoavat → Tehostetaan

hyvä logistiikka.

asiointiliikenteenkäyttöä ja lisätään

Etätyömahdollisuudet kunhan

tiedotusta ja tarpeen mukaan

tietoliikenneyhteydet kehittyvät.

kuljetuspäiviä.

Kylältä löytyy myös vapaita

- koulu lakkautettaan → Pyritään

asuntoja ja monen ammattilalan

neuvottelemaan Kunnan kanssa

osaajia.

koulun säilyttämisestä ja
markkinoidaan kylää uusille
asukkaille.
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7 Toimenpidesuunnitelmat
 Koulun säilyttäminen
 Kyläyhdistyksen hallitus nimeää henkilön neuvottelemaan Kunnan kanssa koulun
säilyttämisestä.
 Jos koulu lakkautetaan ennen vuotta 2014 pyritään neuvottelemaan koulu
jatkossa kyläläisten käyttöön.
 Aikataulu: 2010-2014
 Kuijaskodan käyttöasteen nosto nykyisestään
 Opasteet ja kartta kodalle
 portti vaaraan estää kodan käyttöä
 Aikataulu: 2010-2011
 Kylälle omat internetsivut
 Aikataulu: 2010
 Kylärenki/-piika
 Selvitetään löytyykö kylältä palveluun ”kylätalkkari/kyläpiika”
 Aikataulu: 2011-2015
 Mellan Pilkit
 Järjestetään yhteistyössä Mellajärven kyläyhdistyksen kanssa.
 Aikataulu: Joka kevät
 Turvallisuussuunnitelma
 Näkötorni Kuijasvaaraan
 Harrastustoiminnan lisäämiseksi järjestetään eri toimijoiden yhteisiä tilaisuuksia.
 Laaditaan suunnitelma kulttuuri- ja harrastustoiminnan edistämiseksi. Huomioidaan
kylämme historia ja nykyiset puitteet sekä nimetään vastuuhenkilöt.
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8 Loppusanat
Mellakosken

kyläyhdistyksen

hallitus

kiittää

kaikkia

kyläsuunnitelman

tekoon

osallistuneita!

Mellakosken kyläyhdistyksen hallitus ja varajäsenet 2010:
Puheenjohtaja

Matti Häggman

0400-505 261

Sihteeri

Aino Kurtti

040-411 1874

Rahastonhoitaja

Meeri Lantto

040-572 3712

Toiminnanohjaaja

Anna Mäkelä

0400-245 812

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Kaarina Lohiniva

Heikki Lohiniva

Kalevi Koivisto

Irene Niskakoski

Anita Häggman

Sisko Bimberg

Veikko Kostiander

Urho Alajärvi

Anni Palokangas

Marja Romppanen
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Lähteet
Peda.net kouluverkko: Mellakosken koulun historiaa
(http://www.peda.net/veraja/ylitornio/mellakoski/kouluhistoria)
Mellakosken kylätutkimus 1982-1983
Tornionlaakson Kehitys Internetsivut (http://www.tornionlaaksonkehitys.fi)
Ylitornion kunnan internetsivut (http://ylitornio.fi/)
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Liitteet
LIITE 1. Mellakosken yritykset
(http://www.tornionlaaksonkehitys.fi/fi/yrityshaku/)
Yrityksen

Toimiala

Osoite

Puh

toiminimi
Lohinivan

Rakennuspuusepänteollis Kuijasvaarantie

Sorvipuu Oy uus

354

T:mi Kauko Yhdistetty kasvinviljely ja Koivumaanoja 75 016-42135
Kvist

kotieläintalous

Taksi Raimo Taksiliikenne

Sihtuunantie 903 016-542142

Bimberg
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LIITE 2. Mellakoski mediassa – lehtijuttuja Mellakoskeen liittyen.

Lapin Kansa 18.07.1996
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Lapin Kansa 18.07.1996
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Lapin Kansa 18.07.1996
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Länsiraja 04.08.1988
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LIITE 3. Mellakosken kyläyhdistyksen toimintakalenteri 1983-2008 (lähde:
Jaakko Bimberg)
1983
30.01.1983
13.02.1983
06.03.1983
09.04.1983
1984
01.02.1984
1985
01.12.1985
1986
16.11.1986
1989
12.02.1989
26.02.1989
1991
20.01.1991
1992
16.02.1992
01.03.1992
1993
31.01.1993
06.03.1993
24.07.1993 – 25.07.1993
1994
30.04.1994
17.07.1994
30.07.1994 – 31.07.1994
11.09.1994
1995
12.02.1995
1996
18.02.1996
25.02.1996
28.09.1996
1998
08.02.1998
14.12.1998
puoli
2001
25.02.2001
14.07.2001 – 15.07.2001
04.02.2001

Kyläsuunnitelman tekokurssi, koulu
Laskiaisrieha + hiihtokilpailut
Kyläsuunnitelman tekokurssi, koulu
Kyläsuunnitelman tekokurssi, koulu
Kyläkokous
Kyläkokous
Kyläkokous
Laskiaisrieha
Kyläkokous
Kyläkokous
Kyläkokous
Laskiaisrieha
Kyläkokous
Laavun tekotalkoot Kuijasvaara
Mellakoskipäivät
Vappukokko koululla
Kyläkokous
Mellakoskipäivät
Kyläkokous
Kyläkokous
Kyläkokous
Kylätoimikunnan kokous
Kyläkoulutuspäivä Saariselkä
Kyläkokous
Kylätoimikunnan pikkujoulu, Lohinivan vanha
Laskiaisrieha
Mellakoskipäivät
Kylätoimikunnan kokous
36

09.12.2001
16.12.2001
2002
06.01.2002
20.01.2002
03.02.2002
10.02.2002
03.03.2002
24.03.2002
20.04.2002
04.05.2002
26.05.2002
10.08.2002
31.08.2002
28.09.2002
13.10.2002
09.11.2002
01.12.2002
07.12.2002
2003
18.01.2003
25.01.2003
09.03.2003
06.04.2003
12.04.2003
26.04.2003
18.05.2003
25.05.2003
06.09.2003
05.10.2003
14.12.2003
2004
04.01.2004
11.01.2004
18.01.2004

Yöpilkit palaveri, Mellajärvi
Myyjäiset, koulu
Yöpilkit palaveri
Yhteiskokous Mellakoski-Mellakaira-SF
Caravan, koulu
Yöpilkit, Mellajärvi
Laskiaisrieha, koulu
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Ensimmäiset Yöpilkit (185 osanottajaa)
Saunailta, Mellajärvi
”Outolaina tuottahman”, koulu
Mellakoskipäivä
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Kyläkokous
Kyläkokous
Ikäihmisten kahvitilaisuus, koulu
Pikkujoulu, Mellajärvi
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Toiset Yöpilkit (211 osanottajaa)
Kylätoimikunnan kokous
Pilkki-uistelu palaveri, Mellajärvi
Kyläkokous
Yhteislaulutilaisuus, Vastaranta
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri

Yöpilkit-palaveri
Kyläyhdistyksen kokous
Neuvottelu J. Lantto/Mellan Erä/Kyläyhdistys
kaupan vuoksi
08.02.2004
Kyläyhdistyksen kokous
22.02.2004
Yöpilkit-palaveri
29.02.2004
Laskiaisrieha
28.03.2004
Yöpilkit-palaveri
03.04.2004
Kolmannet Yöpilkit
09.04.2004 – 10.04.2004 Yöpilkit-palaveri
16.05.2004
Kyläkokous
05.06.2004
Yöpilkit-palaveri
05.12.2004
Yöpilkit-palaveri
2005
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16.01.2005
13.02.2005
06.03.2005
03.04.2005
09.04.2005
21.08.2005
27.08.2005
15.09.2005
06.11.2005
19.11.2005
14.12.2005
2006
29.01.2006

Kyläyhdistyksen kokous
Laskiaisrieha
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Neljännet Yöpilkit
Kyläyhdistyksen kokous
Yhteislauluilta, kauppa (49 osanottajaa)
Virsilaulut, Mäkelä
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Yöpilkit-palaveri
Hallituksen kokous Meeri Lanton luona.

30.01.2006

Kylät järvien syleilyssä hankkeen sopimuksen
allekirjoitus

31.01.2006

Varttuneenväen laulupäivä Lohinivalla

06.02.2006

Sopimus maa-alueen vuokraamisesta 50v. Sulo
ja Mirja Parikalta. Minne saa rakentaa
grillikodan ja wc:n. Luvan raivata kulkutie
grillikodalle. Maittemme kautta. Haarasaajon
Laamasen ja Parikan rajalinjalle.

tiestä

07.02.2006

Mellakosken kyläyhdistyksen kirjelmä Lapin
ympäristökeskukseen. Kuijasvaaran grillikodan
hankkeesta.

18.02.2006

Kylät järvien syleilyssä hankkeen palaveri
Jupon erällä.

25.02.2006

Jätehuollon info tilaisuus Mellakosken koululla
(Perämeren jätehuolto, Mellakosken
kyläyhdistys).

26.02.2006

Laskiaistapahtuma Mellakosken koululla n. 60
henkilöä.

27.02.2006

Kirjelmä Ylitornion lautakunnalle missä anotaan
kyläyhdistyksen käyttöön tyhjillään olevaa
huoneistoa Mellakosken koululta.
(kunnanhallitus on myöntänyt 13.03 luvan antaa
huoneiston käyttöön korvauksetta)

02.03.2006

Varttuneen väen laulupäivä Mustosella.

05.03.2006

Kyläyhdistyksen vuosikokous Mellakosken
koululla.

10.03.2006

Lisäsopimus maa-alueenvuokraamisesta. Osaomistus Esa Parikka ja Esko Parikka. (He
suostuvat edellä mainittuun sopimukseen.)
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02.04.2006

Kirkkokuoro Mellakosken koululla.

08.04.2006

Mellanpilkit Mellajärvellä.

23.04.2006

Kunnan valtuustolle/sivistyslauta kunnalle
vetoomus koulun säilyttämisen puolesta.

26.04.2006

Kunnan hallitukselle vetoomus koulun
säilymisen puolesta.

30.04.2006

Vappukokko Mellakosken vanhalla kaupalla.

06.05.2006

Puuhapäivä 2 – 6 vuotiaille Lohijärven kuohulla.

23.05.2006

Kari Kaulanen. Mellakosken kylän lehtijuttu.

25.05. -28.05.2006

Kyläyhdistyksen tilan talkoot.

30.05.2006

Talkoot. Kalusteiden haku kyläyhdistyksen
toimitiloihin Ylitornion kunnasta (josta ei saatu
mitään). Lohinivalta haettiin tuoliryhmä.

31.05.2006

Hallituksen kokous Mellakosken
kyläyhdistyksen tiloissa.

20.06.2006

Mellakosken kyläyhdistyksen yleinen kokous.

28.06.2006

Myönnetty rakennuslupa grillikodalle.

01.07.2006

Mellakosken kyläyhdistys talkoilee Meeri
Lanton luona uuden ulkovuoren
asuinrakennukseen.

07.07.2006

Lauluilta Mellakosken vanhalla kaupalla.

04.08.2006

Nuorten puuhapäivä Mellakosken vanhalla
kaupalla.

13.09.2006

Pellon Naamijoki Kylät järvien syleilyssä
työryhmän kokoontuminen.

14.08.2006

Kuijasvaarassa grillikodan talkoot.

15.08.2006

Kyläpäällikkö tapahtuma Ylitorniolla. Tähän
osallistuttiin.

11.09.2006

Hallituksen kokous Mellakosken koululla.

15.09.2006

Nuorten puuhapäivä Mellakosken vanhalla
kaupalla.

16.09.-17.09.2006

Kuijasvaarassa talkoot.

23.09.2006

Hygienia koulutus Ylitornion kunnan
auditoriossa.

05.10.2006

Varttuneen väen laulu tapahtuma Lohijärvellä.

14.10-15.10.2006
Kylätapahtuma päivät Saariselällä.
Osallistuttiin.
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20.11.2006

Patentti – ja rekisterihallitukselle uudistettu
kyläyhdistyksen nimen kirjoittajat.

07.12.2006

Varttuneen väen laulupäivä/puuro juhla Anitta
Häggmannilla.

08.12.2006

Info tilaisuus kyläsuunnitelma hankkeesta.
Vierailijoina Eija Leppäjärvi, Esa Olkonniemi ja
Sisko Luusua.

17.12.2006
Grillikodan siivous, Kuijasvaara
31.12.2006
Uusi vuosi
2007
21.01.2007
Kyläyhdistyksen kokous
18.02.2007
Laskiaisrieha
04.03.2007
Yöpilkit-palaveri
31.03.2007
Kuudennet Yöpilkit (osanottajia 121)
06.05.2007
Yöpilkit-palaveri
26.05.2007
Kyläyhdistyksen kokous (perinnepäivät)
01.07.2007
Kyläyhdistyksen kokous (perinnepäivät)
05.07.2007
Talkoot, kauppa
11.08.2007 – 12.08.2007 Perinnepäivät
21.10.2007
Yöpilkit-palaveri
02.11.2007
Yöpilkit-palaveri
2008
24.02.2008
Kyläkokous
16.03.2008
Yöpilkit-palaveri
29.03.2008
Seitsemännet Yöpilkit
04.10.2008
Kyläpäivät, Salla
31.10.2008
Lauluilta, Häggman
2009
25.1.2009
Pilkkipalaveri
15.2.2009
Pilkkipalaveri
08.03.2009
Pilkkipalaveri
28.03.2009
Pilkkipalaveri
10.04.2009
Mellan Pilkit
19.04.2009
Hallituksen kokous
26.04.2009
Yleinen Kyläyhdistyksen vuosikokous
28.05.2009
Mellanpilkit- päätöspalaveri
08.05.2009
Kyläsuunnittelupäivät, mukana Anni
Palokangas, Kaarina Lohiniva, Sisko Bimberg
08.11.2009
Pilkkipalaveri
16.11.2009
Pilkkipalaveri
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LIITE 4. Mellakoski laulu

Mellakoski laulu
On Mellakoski meille paikoista armahin, sen syvän sisimpääni on paikka rakkahin.
On siellä koski kaunoinen ja lintu lauma ainainen. Siell pohjan tähden alla on paikka
ainainen.

Siell asumme ja elämme siell kaikki on niin leppoisaa,
On portti pohjolassa ja aatos kotona.
Ja pojat maata kyntivät ja raivasivat peltoja, ja vilja kasvoi sielläkin sillä lehmät elätettiin.

Joen rannalla me saunottiin ja vihdat pärskii aina vaan.
On Mellakoski meille paikoista parahin.
Sielt maailmalle lähdettiin ja leivän hankin muuten vaan, on lähtö kohdat tuolta ihmeestä
erämaan.

Ei sitä voinut halla pois meiltä pyyhkiä, on oman orren alla niin hauska asustaa.
Siell voimme olla itsemme ja huolimatta toisista, on oma onni tärkein ja elomme ainainen.

Sanat: Riitta H.
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