
MYLL YKANKAAN KYLAYHDISTYS RY I MONITOIMIKENTTA- PROJEKTIL YHYESTI 

1. Mita tehtiin? 

Epavirallisesti projekti alkoi jo monta vuotta sitten. Kokkoa on polteltu koulun maella kymmenina 
paasiaisina ja nain on keratty pesamunaa tuleville kylahankkeille. Monitoimikenttahankkeen 
rahoittamiseksi pidettiin joulun 2009 alia oman kylan tangoprinssin ja Myllykankaan koululaisten 
yhteinen joulukonsertti, joka tuotti yli 2000 euroa. 

Kentan suunnittelutoita alettiin tehda kevaalla 2010 heti, kun hankehakemus oli jatetty Aisaparille. 
Myos tama vaihe paastiin tekemaan kokkavaella, laskelmat teki ja viralliset kuvat piirsi 
kylayhdistyksen varapuheenjohtaja. Monitoimikentan rakentaminen aloitettiin kesakuussa 
purkamalla alta vanha tenniskentta. Pohja ja aitarakenteet purettiin ja kasvusto havitettiin 
heinittymaan paasseilta reunoilta. 

Seuraavaksi tehtiin kentan pohjatyot. Pohja tasoitettiin, paikalle ajettiin soraa ja eristehiekkaa. Tyo oli 
tehtava erittain tarkasti, koska tekonurmen alia pitaa olla taysin tasainen pohja. Erityisesti tassa 
vaiheessa oli ensiarvoisen tarkeaa, etta kylan ammattitaitoiset kirvesmiehet olivat valmiita talkoisiin, 
tyotunteja heille kertyi kiitettavasti eika osaamattomilla oikein olisi tahan hommaan ollut asiaa. 

Tekonurmi asennettiin paikoilleen elokuussa. Sen jalkeen tehtiin aidoitus uudelleen ja tehtiin paaty
ja sivulaitojen rakenteet. Ja taas tarvittiin kirvesmiehia. 

Kevaalla 2011 tehtiin loppusiivot, asennettiin loput kalusteet ja pidettiin kentan avajaiset. 

2. Miten onnistui? 

Kentan kayttoasteesta paatellen hyvin! Parhaat iltavuorot varattiin jo avajaisissa. Kentalla pelataan 
sahlya, tennista ja lentopalloa. Vakiovuoroja ovat varanneet paaasiassa kylalaiset, satunnaisia 
vierailijoita on muualtakin. Kylan akat hikoilevat torstai-iltaisin kavelysahly- vuorollaan. 

Pohjaa ovat kehuneet hyvaksi niin kilpatason tennisharrastajat kuin jalkapalloilevat 6 -vuotiaatkin, 
joten hiekkatekonurmi oli mita ilmeisemmin oikea ratkaisu. 

Hankkeen tekeminen vaatii paljon paperityota. On hyva, etta tassa on toimintaryhma valissa ja 
apuna, byrokratia voisi muuten olla turhan haastavaa! 

Kylalaisten yhteishenki, into tehda yhdessa ja halu ottaa vastuuta omista asioista tulivat jalleen 
kerran mitattua. Talkoolistoista loytyy pitka rivi nimia, lahes joka savusta on ollut joku mukana. Ja 
nekin, jotka eivat varsinaiseen kokkaan paasseet mukaan, ovat ottaneet osaa ostamalla kokolla 
makkaraa ja arpoja ja maksamalla jasenmaksunsa. 

Etta eikohan me vaan aloiteta liikuntasalin laajennuksen suunnittelu, niin kauan kuin Aisapari -
rahoitusta on saatavilla. 
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