
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. 
Hallituksen kokous 5.3.2018 klo 18 
Paikka: Taina Hämäläisen luona, os. Usvattarentie 13, Mustalampi 
 
Läsnä: Anette Mehtälä, Jari Kellokoski, Jan Saren, Marja Kärkkäinen, 
Henna Maaskola, Taina Hämäläinen 
 
      ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin Aneten toimesta Klo 18:11 
Jari sihteerinä 

2. Hallituksen järjestäytyminen 
Puheenjoht. Anette Mehtälä  
Sihteeri Katja Venäläinen - esitetty ja valittu kokouksessa 
Taloudenhoitaja: Jan Saren - esitetty ja valittu kokouksessa 
Varapuheenjohtaja - Jari Kellokoski - esitetty ja valittu kokouksessa 
Tiedottaja - Henna Maaskola - esitetty ja valittu kokouksessa 
Tapahtumavastaajat: Pasi, Marja, Taina, Kirsi - esitetty ja valittu 
kokouksessa 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään 

5. Hallituksen edellisen kokouksen (16.1.2018) pöytäkirjan  
hyväksyminen 
Hyväksytään 

6. Hiihdot, koonti (ja päivitys vuoden 2018 toimintakertomuspohjaan) 
Anette on päivittänyt toimintakirjoituspohjan joka käytiin läpi.  

Keskustelussa hyvää: ajankohta, alkamisaika, 12 maksanutta kisoissa, 
kahvio hiukan miinuksella, mutta makkaramyynti plussalla. 
Haasteita: miten houkutellaan jäsenmaksuja/jäseniä lisää (osallistujamäärä 
hiihtokilpailussa laskussa)? Keskustelua Esim. siivoustalkoiden 
yhteydessä, face kanpanja:  
Lopulta päädyttiin: järjestetään arvonta: “voita vuoden 
makkarat”(asukasyhdistyksen tapahtumissa): kampanja face ja Kukkulan 
kaiku 



oli miten oli jonkin moinen palkinto (vuoden ilmaiset 
makkarat/yhdistyksen tapahtumissa - valitaan tämä, arvonta ennen 
KotalampiRockkia 
 

7. KotalampiRock 2018 
Elinalta bandejä iltaan:klo 20 - 21 

Unknow Decou tms.  
Remembrace 

Pääesiintyjä: 
Keskustelua...jäi auki 

Lisäksi: 
Anette voi olla estynyt KotalampiRockkiin 

Työlistaa: 
Melulupa/kaupungille - Jan, Pelastussuunnitelma -Jan, 

Järjestysmiehet - Taina/Jan, Teoston lupa  - Anette selvittää, Puiston 
varaus ja sähköhommat - Anette (Komeetat huomioitava) 
 
Mikä olisi vetonaula musan lisäksi: rodeohärkä, tramppa? 
 

8. Ajankohtaiset muut asiat 
-Seurakunnan järjestämä tapahtuma helluntaina (paneelikeskustelun 
aihe?) 
Keskustelua, mutta ei heti keksitty aihetta 
 
-Asukas- ja kyläyhdistysten yhteinen kokoontuminen 6.3. 
 
Anette menossa: keskusteluun: kulttuurimatka(t), Ikea, Pandatalo, 
Lättähattu matka (Ähtäriin). Yhteistyö yleisesti.  
 

9. Viestintä 
Keskustelua Kukkulan Kaiun tilanteesta, päätoimittaja armeijan 

harmaisiin, jatko avoin. 
 
Ei muuta viestinnästä 
 

10. Muut asiat 
Tuija-Elinan muistaminen yli 10v työstä asukasyhdistyksen parissa. 



Miten: Hierontalahjakortti, Anette kysyy lähitienoolta (uusi tulija 
alueelle) (Mietintään tässä yhteydessä josko voisi kysyä: jäseneksi, 
lahjakortti ja mainostusta face) 
Patentti ja rekisterihallitukselle ilmoitus Asukasyhdistyksen 
nimenkirjoitusoikeuden siirrosta (pankkitilin ja verkkopankin 
käyttöoikeuden siirto Taina Hämäläiseltä ja Jan Sareenille) 
 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

11.4 klo 18:00 Paikka: auki 
12. Lopetus 

Anette päätti kokouksen klo 19:40 


