
PÖYTÄKIRJA

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Hallituksen kokous pe 16.12.2016

Ravintola Harald

Läsnäolijat:

Taina Hämäläinen

Pasi Juntunen

Marja Kärkkäinen

Tuija Elina Lindström

Henna Maaskola

Anette Mehtälä

Heli Soilu

Sihteerin ollessa estynyt kokouksen sihteerinä toimi Marja Kärkkäinen.

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Lindström avasi kokouksen klo 18.12.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksyttiin 26.9.16 hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5. Kulttuurikolmioasiat.

Asukasyhdistys on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 
Kulttuurikolmiohankkeessa 2015-2016. Hanke loppuu vuoden loppuun mennessä. 



- Hallitus kokoaa raportin asukasyhdistyksen osuudesta hankkeessa vuoden 2017 alussa.

- Hankkeen rahoitus tulee käyttää ja laskuttaa yhdistyksen osalta vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 

- Asukasyhdistys ostaa Kompan-yritykseltä obstaakkeleita (skeittipuiston elementtejä) 
nuorten kohtaamispaikkaan, jonka alueen nuoret ovat itse suunnitelleet. Obstaakkeleiden
yhteishinta on 3095 € (alv 0 %). 

- Kaamiaisten Kuohun Kylätalon vuokra 300 € laskutetaan Kulttuurirahaston 
rahoituksesta, samaten Juhlakalusteen tarjoama rodeohärkä- ja sumopainivarustepalvelu 
yhteensä 390 €. 

- Asukasyhdistys valtuuttaa asukasyhdyshenkilön Hanna Tenhusen hoitamaan nuorten 
suunnitteleman kohtaamispaikan/skeittipuistoon liittyviä suunnittelu-, sijoitus- ja lupa-
asioita. 

- Naapurusto vastusti nuorten suunnitteleman skeittipuiston sijoittamista entisen 
Velhottarenpuiston tontille, joten asukasyhdistys etsii asukasyhdyshenkilön avustuksella
nuorten puistolle uutta mahdollista sijoituspaikkaa: seuraavaksi kartoitetaan 
mahdollisuus rakentaa puisto Pirunkorven kentän jatkoksi.

- Puheenjohtaja selvittää jatkorahoitusmahdollisuuksia (esim. nuorisovaltuusto, 
ministeriön lähiliikuntarahat).

6. Koirapuisto.

Kotalammen alueelle on rakennettu asukasyhdistysten ja kaupungin yhteistyössä, 
Keltinmäen asukasyhdistyksen vastuulla toimiva koirapuisto. Avajaiset olivat 27.11.

7. Nuotioilta.

Alueen perinteinen Nuotio/joululauluilta on to 22.12. klo 18. Hallitus sopi illan työnjaosta.

8. Taloustilanne.

Yhdistyksen taloustilanne on kestävällä pohjalla: tilin saldo n 2000€.

9. Viestintätilanne. 

Ulkoasunsa uusinut Kukkulan kaiku jaettiin juuri postilaatikoihin. Seuraava lehti ilmestyy 
huhti-toukokuun vaihteessa 2017. 

Asukkaita muistutetaan korrektista kolauskäyttäytymisestä talvella: lumia ei tule luoda 
naapurin tontille. Samalla tiedotetaan uuden vuoden rakettien yhteisestä räjäyttelystä 
Pirunkorven kentällä uuden vuoden iltana klo 21.00.



10. Muut mahdolliset asiat.

Hallitus muistaa vuoden viimeisestä kokouksesta poissa olleita hallituksen jäseniä 
lahjakorteilla.

 

11. Seuraava kokous.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.1.2017 klo 17.30. Paikka auki.

12. Kokouksen päättäminen.

Pj. päätti kokouksen klo 19.15.

_________________________________________

Marja Kärkkäinen


