
PÖYTÄKIRJA

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Hallituksen kokous 13.1. klo 17.30 

Usvatarente 40

Läsnäolijat:

Taina Hämäläinen (toimii sihteerinä sihteerin ollessa estynyt)

Tuija Elina Lindström

Henna Maaskola

Anete Mehtälä

Heli Soilu

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo  17.45.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetin.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksytn esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen 11.12.2015 pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksytin.

 5. Kultuurikolmiotlanne.

 Kultuurikolmio-hankkeessa olevat Keltnmäen alueen asukasyhdistykset järjestävät yhteisen 

some-koulutuksen asukkaille (Keltnmäki, Myllyjärvi, Mustalampi ja Mäyrämäki) ke 27.1. 

Keltnmäen Keitaalla 18-21, Yläkaupungin Yön Ylikulju koulutaa.

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry julistaa suunnitelukilpailun alueen nuorille. 

Kilpailun julistaminen ohjeineen liiteenä. 

Hallitus hyväksyy kaupungin laatmaan nimellisen kilpailualueen (entnen Velhotarenpuisto) 

vuokrasopimuksen (kaupungin ja asukasyhdistyksen välinen). Puheenjohtaja ja sihteeri 

allekirjoitavat sopimuksen yhdessä. Puheenjohtaja keskustelee kaupungin edustajan (Leena Rapo)

kanssa turvallisuus- ja kunnossapitomääräysten yksityiskohdista. 



Asta Ruodemäki Mäyrämäestä on ilmoitanut halukkuutensa osallistua Kultuurikolmion 

koordinointin. Puheenjohtaja keskustelee hänen kanssaan erityisest suunnitelukilpailun 

yksityiskohdista.

Suunnitelukilpailu sopii kaupungin vihervuosi-hankkeen vuosikelloon. Puheenjohtaja keskustelee 

kaupungin kanssa, kuinka asia hoidetaan. 

Kaupungin hyvinvointhanke on siirtynyt Keltnmäen alueelle (Huhtasuolta). Päällekkäisyys 

Kulturikolmion kanssa. Hyvinvointhankkeessa on töissä Markku Pöyhönen, joka on halunnut 

tavata asukasyhdistyksen edustajia tedustellakseen alueen kehitystoiveista/tarpeista. Pöyhönen 

kutsutu mukaan yhdistyksen some-koulutukseen.

Kotalampi Rock voidaan (asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen ollut yhteydessä asiasta 

asukasyhdistyksiin – M & M, Keltnmäki ja Myllyjärvi) järjestää asukasyhdistysten kesken. Kaupunki

on luvannut remontoida Kotalammen toimintapuiston vasta Kotalampi Rockin jälkeen ja 

huomioida remontssa Rockin sähkön tarpeen (lavalle vedetään sähkö). Kotalampi Rock 

järjestetään tänä vuonna 8.6. Ilmoitetu Tenhuselle.

6. Vuosikokousasioiden valmistelu.

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen 2015. (Lukuun otamata Kotkahvilan syksyä, miltä osin 

Kotkahvilan toimintakertomus puutui.)

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman 2016. (Lukuun otamata Kotkahvilan syksyä, miltä osin 

Kotkahvilan toimintasuunnitelma puutui.)

Vuosikokous ke 24.2. Keltnmäen päiväkodilla klo 18. Hallituksen kokous jäljellä olevien 

vuosikokousasioiden (tlinpäätös, taloussuunnitelma sekä Kotkahvilan puutuvat asiakirjat) 

käsitelemiseksi ke 27.1. klo 17.30.

 7. Joululaulajaisraport

Huono sää verot osallistujamäärää: paikalla noin 40 ihmistä. Tihutyö nuotopaikalla (kansi 

puutui).

8. Hiihtokisat

Päätetin järjestää su 13.3. klo 10. Kilpailu myös aikuisille. Toimistona ja kahvilana koulu.

9. Muut mahd asiat

Tiedote viikolla 3: suunnitelukilpailu, Kotalampi, hiihtokisat, vuosikokous, jäsenmaksulappu.

Hallituksen seuraava kokous ke 27.1.klo 17.30 Keltnmäen keidas.

Anete järjestää mahdollisuuksien mukaan ringeteä asukasyhdistyksen nimissä.

10. Lopetus

Puheenjohtaja päät kokouksen  19.52.




