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1. Kokouksen avaus
Puuhamies Emppu avas kokouksen 15 minuuttii myöhäs. Se johtu siint että jotkuu tuli myöhäs kun
ne eksy. Oli vissii ajateltu karsii osanottajamäärää valitsemal vaikeast löydettävä paikka, mut eipäs
onnistunu, osanottajii oli nyt enemmän kun koskaa, peräti 37.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tarkistamiin
Kokous todettii lailliseks, ei näkyny inksalaisii. Päätöksii tehää omavaltasest.
3. Kokouksen järjestäytymiin
Puheenjohtajaks valittii illan isäntä Kuritun Jallu. Ei pannu hanttii. Sihteeriks Kelinin Liisa ehdotti
Ranisen Tarjaa mut sit Tarja ehdottikii Liisaa ja kaikki kävi niin äkkiä etten ehtiny panna hanttii niin
täs sit nyt kirjotellaa. Nyt on astuttu kyl niin isoihin neiti Näpsän saappaisii että hirvittää.
4. Esityslistan hyväksymiin
Täs vaihees oli sihteeril pasmat niin sekasin kun oli yllättyny valinnastaa eikä meinannu heti löytyy
kynää eikä paperii niin ei ol kyl mitää käsityst puhuttiiks täs kohas muuta kun että esityslista
hyväksyttii. Kokouksen alkupuolikii on sihteerin muistin varas kun ei tullu tehtyy muistiinpanoi
alust asti kun silloin ei viäl ollu valittu sihteerii.
4.1 Lassi pyysi että vietetään hiljainen hetki Oili Kuparin muistolle. Lupin jäsen ja varmaan
useimpien lupilaisten entinen äidinkielen opettaja Oili Kupari menehtyi lokakuun alkupuolella.
4.2 Osa ilmottautuneist ei päässy mukaa ja jotkut laitto muuten vaa terveisii:
Pöysän Jyrki, Kuparin Sami, Tompurin Leena ja Jaakko, Pekkasen Ulla, Paukkusen Sari, Pajuojan
Heikki (joka ei koskaa pääse), Häklin Olli, Maasalon Kirsi, Halisen Riitta (joka ilmottautu kaks
kertaa mut peru vaa kerran) ja neiti Näpsä. Näpsän terveiset Empulle Kesärannan ostamisest oli,
että ”jos tyä meinaatte sen ostaa jo kokoukses niin otat siä rahat omast pussist niin saat sen sit lupin
rahoist takas.” Näpsä myös toivoo, että jos Kesäranta ostetaa, siivousvuoroist sovitaa jo etukätee
ettei tul riitaa myöhemmin, ja ajatteli että MYTO-viirii vois säilyttää siäl. Näpsä anto kans Empulle
valtakirjan äänestää Virii vuoden mylsäläiseks.
5. Mitä Myllykoskella tapahtuu jos/kun tehdas suljetaan? Voiko Mylsä-lupilla olla aktiivinen
rooli asiassa?
MTV3:n dokumentaristi Kari Pyrhönen esitteli tekeil olevaa Mylsä-aiheist dokumenttiprojektii.
Myä kaikki kuunneltii niin vakavina, että tuli esityslistan kohta 9 miälee. Pyrhönen kysel
mylsäläisten tunnelmii, jolloin Viri anto asiantuntijalausunnon entisen tehtaalaisen
näkökulmast: ”Ei olla kuoleman kielis, tätä on osattu odottaa pitkään, nyt odotetaa uusii työpaikkoi
ja toivotaa että selvitää pienil vaurioil – ehkä saahaa tehtaalle uutta korvavaa teollisuutta?”
Mietittii voiko lupil olla aktiivinen rooli asias? Puheenjohtaja Jallu sano, että ottamal huikkaa
edistetää pikarituotantoo.
Joku ehotti että tehtaasee tehtäis Myllykosken kylpylä.
Emppu ehotti, että kavennetaa paperikoneit ja tehää vessapaperii.

Jallu muistutti, että Kymenlaaksos on niin hyvää vettä, ettei tul reikii hampaisii. Jallun miälest
kannattais pistää pystyy panimo ja tehä terveysvaikutteist olutta. Sit kun litkis niin pysyis hampaat
ehjin ja suussa. Voip olla että jos liikaa litkis menis muuten terveys, mut mitä välii jos ei tartte
tekareit.
Erik kysy menettääkö alihankkijat toimeentulon.
Täs vaihees tuli myöhäs (niinkun aina) Anja – täl kertaa ei tullu raamit kaulas eikä rikkonu ovee – ja
Kristiina ja Eero. Sihteerin tarkkaavaisuus herpaantu eikä se saanu kirjotettuu mitää mitä Erik ehotti,
mut ainakii Erik esitti konkreettisii ehdotuksii ja tarjoutu vapaaehtoseks pelastamaa Myllykosken.
Lupi voi ottaa vastaa ehotuksii kirjallisena ja toimittaa ne Myllykosken suuntaa.
Jallu muisteli kuolematont lausetta ”älä kysy mitä yhteiskunta voi tehdä sinun hyväksesi vaan kysy
mitä sinä voit tehdä yhteiskunnan hyväksi”.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.01 ja käski kaikki syömää. Ei sit kuitenkaa antanu syyä
rauhas vaan mainosti työpaikkaansa.
6. Uusien jäsenhakemusten käsittely
Uusii hakemuksii on tullu 21 kappaletta:
Helena Tompuri, Tampere, elämäntapa
Marjaana Salakka, Kuusankoski, elämäntapa
Tuomas Mäki, Myllykoski, elämäntapa
Sari Väre (ent. Gustafsson/Kiiski), Lappeenranta, hangaround
Jari Väliaho, Kempele, joku muu
Jaana Antell (Lonka), Borgå, hangaround
Leena Tompuri, Kerava, joku muu
Jaakko Tompuri, Kerava, joku muu
Pirkko Kotro, Kouvola, hangaround
Kristiina Rautiainen, Lund, Skåne, elämäntapa
Esko Friman, Viitasaari, joku muu
Timo Mynttinen, Myllykoski, ei tietoo jäsenyyden laadust
Sari Paukkunen, Tukholma, elämäntapa
Veikko Friman, Maaninka, joku muu
Timo Ruusuvuori, Ylinen, elämäntapa
Ari Klem, Kouvola, elämäntapa
Jarkko Peltola, Helsinki, joku muu
Ulla Pekkanen, Helsinki, elämäntapa
(Täs vaihees sihteerille ilmotettii ettei tartte kirjottaa, nimet on Puuhamiehel printattuna...kiitti)
Matti Grén, Turku, elämäntapa
Jari Hannula, Mietoinen, elämäntapa
Tero Sipakko, Espoo, joku muu
Koska ei löytyny inksalaiskytkentöi, päätettii hyväksyy kaikki.
6.1 Läsnäolijat
Joku toivo että oudot taas esittäytyis, joten niin tehtii:
1.
2.
3.
4.

Jallu Kurittu (illan isäntä)
Veikko Hussi (Kymentien poikii)
Kirsi Hussi (edellisen puoliso)
Heikki ”Emppu” Kupari (lupin puuhamies, KP3)

5.
Sarileena Kupari (edellisen puoliso)
6.
Anja Tarhala (sano olevans maalta)
7.
Lassi Liljanto (Ummeljoelt)
8.
Ari Andersson (entiin tai nykyin mylsäläin, sihteerin muisti pätkii täs(kii) kohtaa)
9.
Marja Andersson (edellisen puoliso)
10.
Matti Haimi (Rautakorvest)
11.
Soile Haimi (edellisen puoliso, ei halunnu paljastaa mitä vuosmallii on vaikka jotkuu muut
kyl kerto omans)
12.
Ari ”Viri” Sihvola (Niittytieltä)
13.
Riitta Sihvola (nykynen mylsäläinen)
14.
Nikki (Sihvoloitten bichon frisé, käyttäyty hyvin, ei juonu alkoholii eikä haukkunu ketää)
15.
Kaisu Lundelin (kentän laidalt)
16.
Hannu Räsänen (vm. 56)
17.
Raija Ylen (KP3)
18.
Ritva Litchfield (KP3)
19.
Jarkko Peltola (Saviniemest, asuu nykyää Hesas. Porukan nuorin, vm. 79)
20.
Tarja Raninen (edelliin vuoden mylsäläin, KP3)
21.
Göran Tornaeus (ei sanonu olevans edellisen puoliso mut on se)
22.
Ari Heiskanen (nimismiehen poika)
23.
Erik Wetzer (Pukarolt, tunnusti käyneens hiljattain Inksas)
24.
Tuomo Sakala (Anjan luokkakaveri)
25.
Kristiina Mäkinen (tuli Eeron kaa mut sano olevans itsenäinen jäsen ja asuu Mylsäl)
26.
Eero Rinne (Ummeljoelt mut nykyää Hesast)
27.
Marja Tamminen (Hykkyrän Marja)
28.
Jorma Pöysä (sano olevans vuosmallii 55-56)
29.
Jari Pöysä (edellisen nuoremp veli)
30.
Mervi Hasu (ei sanonu olevans edellisen puoliso mut yhes ne lähti)
31.
Sirpa Paavolainen (keskustast)
32.
Erja Lehtonen (Turun liepeilt nykyää)
33.
Markku Oksanen (jalkapallo-Oksasii)
34.
Tero Sipakko (oli sihteerin mielest tutun näköin mut ei sit ollu tuttu kuitenkaa, Espoost, mut
entiin mylsäläin)
35.
Jukka Raunu (vantaalain nykyää)
36.
Oili Kinnunen (kirjoitti ”Amalia matkalla maailmalle”-kirjan)
37.
Liisa Kelin (maalta Anjan naapurist)
7. Kesärannan ostamiin
Lupil on rahaa rapiat 26e, mut UPM on vetänyt Kesärannan myynnist. Eipä tarvi siihe tuhlata.
Ehotettii, että ei osteta kiinteistöi – jos rahaa tulee, juuaa pois. Tää oli Haimin Matin miälest
rakentava ehotus. Otetaa kuitenkii Kesäranta vastaa jos lahjottavat. Päätettii vähä vauhdittaa tät
lahjotusasiaa ja ilmottaa UPM:lle, että otetaa Kesäranta lahjotuksena vastaa ilman ehtoi. Joku laittaa
Pesosen Jussille asiast sähköpostii.
Sihteerin muistiinpanois lukee täs että ”ilmotetaa”, jokainen voi tykönää miättii mitä se mahtaa
tarkottaa.
Joku totes luottavaisena, että seuraava kokous pietää Kesärannas.
Päätettii ottaa kaikki Kesärannat vastaa, täst menee sähköpostii Kataiselle.
8. Uus kirja
Tän asian alusti toimittaja Raninen, joka totes, että vanhoi kirjoi on myynnis. Emppu sano ettei
kirjoi myyä kokoukses, mut mylsäläiset möi silti.

Kotiseutuyhistys on saannu 15000e Suomen Kulttuurirahastolt ja päätti et rahat käytetää uuen kirjan
taittamisee ja painamisee. Se pitäs kuitenkii ensin kirjottaa. Tarja ilmottautu vapaaehtoseks, jos saa
jostaa rahaa. Lupi vois sponsoroida 26 eurol. Se ei kyl vissii riitä. Siks Tarja anoo rahaa.
Mietittii minkälainen se kirja vois olla. Tarja ehotti että Paperitehtaan tuhkasta noussut kylä. Muut
ei tainnu ehottaa mitää. Tarja voi siis kirjottaa ihan minkälaisen kirjan haluaa.
9. Miten saadaan hauskuus takaisin lupiin?
Matti sano, että kun on tullu 21 uutta jäsenhakemust, hauskuus ei voi olla kadonnu lupist.
Joku kysy kuinka suosittu lupi on Japanii verrattun, kellää ei ollu tiatoo Japanin sivuist (lupin sivuil
22763 kävijää tän hetkisen tiion mukaa)
Kirje liitetää pykälii 7 ja 9. Sihteeril ei ol aavistustakaa mikä kirje tai miks liitetää. Ei ainakaa tartte
toista kertaa olla sihteeri.
Päätettii vakaval naamal, että hauskuus ei ol kadonnu, tai ainakaa kukaa ei uskaltanu vastustaa tät
päätöst.
10. Lupin nettisivujen päivitys
Lupin nettisivutyöryhmä (Jallu, Emppu, Göran ja Lassi) ei ol tehny mitää eikä ees kokoontunu
kertaakaa. Yrityksii on ollu. Siit plussaa.
Erik ehotti että lupin sivuil ois linkki facebookin lupiosioo. Jallu tarkens että lupin sivuist siis vois
tulla staattiset ja niil ois linkki fb-sivulle jossa aktiivist toimintaa? Näin se olis. Facebookin
lupiosios voi sitte ylläpitäjät klikkailla toisiks ylläpitäjiks ketä haluaa. Toistaseksi siellä on ollu
Emppu ja Liisa, mut tätä kirjottaessani siellä on jo 5 ylläpitäjää.
Emppu sano, että sivut on hyvät (tät kannatettii), ne on tehny asiantuntija, joka on pakotettu
tekemää ne ja viäl halval (Empun kummipoika).
Todettii että uus työryhmä on perustettava koska vanha on surkee.
Jallu kysy, voisko nettisivut integroida johkuu muuhu nettisivustoo, vaikka kotiseutuyhistyksen.
Hankalaa, kun niil ei ole kotisivui vielä. Voitas mieluummin kysyy voisko ksy:n nettisivut
integroida lupin sivustoo?
Lassi lupautu vapaaehtoseks facebook-päivittäjäks (koska roikkuu siäl muutenkii kaiket päivät
pelaamas) ja ilmotti samal eroavans työryhmäst.
Jallu jyrähti, että työryhmä kokoontuu kolme kertaa, ekan, vikan ja ainoan kerran, ja päättää näist
asioist.
11. Vuoden mylsäläisen valinta
Ehotukset:
1.
2.
3.
4.
5.

Viri (mm. neiti Näpsä ehottanu jo monta kertaa)
Seppälän lehmät (vakioehdokas)
UPM (ketä vaa voi ehottaa)
Reijo Kupari, Erkki Kupari ja Raili Mäkinen (kirjoittivat Mylsä-aiheisen kirjan)
Timo Byman (ei ehitty antaa perustelui kun nimi mainittii vasta miettimistauon jälkee)

Ennen äänestyst klo 20.31 porukan nuorin poistui. Ei kertonu syytä. Suhtautu kuitenkii aika
epäileväst siihen et tulis kevääl Mylsän kokouksee. Sano et ”katotaa”. Kaikki kenel on lapsii tiätää
että se tarkottaa ”ei”. Toivottavast ei kuitenkaa pahast pelästyny että uskaltaa tulla toistekii.
Pöysät valittii laskemaa äänet, joku tarkens, että ei alleen.
Äänimäärät:

Viri: 22, mut kun sekä Joppe että Jari sai tulokseks 22, niin se tekee yhteensä 44
Seppälän lehmät: 6 kättä, eli se kerrottuna kahel laskijal on 12 kättä
UPM: 0
Kuparit: 10½ ääntä, eli 10 ääntä kertaa 2 on 20 ja lisäks yks hidas käsi (se puolikas)
Byman: 6 eli kerrottun kahel laskijal yhteensä 12 ääntä
Vuoden mylsäläiseks valittii siis Viri huikeal äänienemmistöl. Virii käskettii laulamaa voiton
kunniaks, mut ei suostunu, ei ees rummuttamaa Paranoidii. Lausu sen sijaa kanarunon.
Empun mielest runon kanoitus oli hyvä.
Viri sai tietenkii perinteisen taideteoksen vuodeks omalle seinällee ihailtavaks. Taulu luovutettii heti,
sekä kierrätysperiaatteen mukasest edellisen vuoden kunniakirjan raamit. Ei niit kahen euron raamei
joka vuos suita ostaa. Kunniakirjan Viri saa myöhemmin kunhan joku tekee sen.
12. Seuraava kokous
Ehotettu paikaks Kesärantaa ja ajankohdaks kevättä. Pitää kuitenkii ensin oottaa lahjotetaaks meille
yhtää Kesärantaa. Ei siit ajankohastakaa tullu toista tolkkuu.
Yhtäkkiä puhe rupes ryöppyämää ja ruvettii jo puhumaa Mylsä-festivaaleist, tai ainakii Myllykoskikansanjuhlast. Joku meinas että kaupunki sponsorois. Siäl juhlas olis sit Mylsä-aiheisten kirjojen
myyntipiste. Täst asiast ei ottanu selvää seitenpäisetkää saati sit sihteeri, kun kaikki puhu yhtee
äänee.
Seuraavan kokouksen työryhmäks päätettii sama kun nettityöryhmä eli Jallu, Emppu, Göran ja
Lassi, ja vahvistukseks (eli vahtimaa että ne tekee ees jotaa) otettii Viri, Erik ja Matti (Matti ei kyl
suostunu mut mitäs se haittaa) sekä Kouvolan kaupungin tietohallintokoordinaattori, lupin jäsen
Jaana Riivari. Joka ei tietenkää tiiä mitää täst päätöksest. Kai joku ilmottaa. Tai voip lukee
pöytäkirjast. Jos Jaana vaikka vois jotenkii vaikuttaa kun on kaupungil töissä.
13. Kaikkii tärkeit asioit
Mietittii miten saadaa ylijääneet eli myymättömät kirjat myytyy, sekä Oili Kinnusen ”Amalia
matkalla maailmalle”-kirjaa. Emppu ehotti että järjestetää Myllykosken kirjamessut. Oili lupas tulla
esittelemää kirjaansa seuraavaa kokouksee. Entiin nettityöryhmä ottaa yhteyttä (jos saa aikaseks)
Pajuojan Reijoo, että hän tulis esittelemää Myllykosken yhteiskoulun historiikkii kokouksee.
Koska uusien jäsenhakemusten käsittelyn yhteyes unohettii ottaa väkisin joku jäseneks, päätettii nyt
ottaa Jussi Pesonen ja erottaa saman tien inksalaisepäilyjen takii.
Lupille on tullu kommenttii sukupuolisyrjinnäst: yhistyksen jäseneks voiaa hyväksyy Myllykoskelle
lapsen synnyttäneet – entäs siittäneet?
Anja sano että lupin jäsenyyden pitäis tuoda etui kuten bonuskortitkii tuo – päätettii, että lupilaiset
pääsee jonon ohi Viialaa, Leoo ja Maijaa.
Emppu totes olevan iso bonus, ettei jäsenyydest ol merkittävää haittaa.
Riitta kerto, että myllykoskelainen Stiina Ruokola, joka kuuluu Tähtitaajamat-kehittämishankkeen
työryhmää, toivoo ehotuksii miten Mylsää kehitetää. Anja ehotti että Inksa siirretää kauemmas
Mylsäst, Matti ehotti että Mylsän ja Inksan paikat vaihetaa ja siirretää kauemmas toisistaa. Erik oli
kiinnostunu ja tarjos apuaa ja tietotaitoaa.
Tarja kerto, että on kotiseutuyhistyksen kanssa osallistunu kilpailuu. Emppu kysy onks se 110
metrin aidat. Ei ollu. Ovat jo osallistuneet Vuoden kaunein kirja-kilpailuu, ei tullu voittoo. Nyt

osallistuivat Vuoden viestintäteko-kilpailuun, ehdokaslista julkistetaa 17.10. Toivotaa että voitto
tulee.
Lassi sano että dekkarinovellii pitäis mainostaa. Tarjal ois ollu tähän joku mielipide, mut
puheenjohtaja sano ettei enää saa vastata, kun oli antanu Lassille viimisen puheenvuoron. Eli täst
voi päätellä, että Lassi sai kokoukses viimisen sanan.
14. Kokouksen päättämiin
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:02. Ehittii lopettaa kaks minuuttii aikasemmin kun viime
vuonna.
PS. Halisen Riitta laitto sihteerille viestii kokouksen jälkee: ”Jos minul täst (että peru vaa kerran
vaikka ilmottautu kaks kertaa) tulee jotaa rapsui ni sit kyl ainakii voin paheksuu sitä et minuu EI OL
VIÄLÄKÄÄ muutettu syntyperäseks mylsäläiseks vaan edelleen olen kirjois ja kansis
elämäntapamylsäläin.”

