
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry 
Hallituksen kokous  
PÖYTÄKIRJA 
Aika ja paikka: maanantai 15.5.2017 klo 18, Taina Hämäläisen luona 
os. Usvattarentie 13, Mustalampi 
 
Läsnä: Henna Maaskola, Pasi Juntunen, Taina Hämäläinen, 
Kirsi Nikulainen, Jari Kellokoski, ja Tuija-Elina 
 
Poissa:Marja Kärkkäinen, Anette Mehtälä, Katja Venäläinen 
  

1. Kokouksen avaus 
          Kokous avattiin klo 18.08. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
          Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
          Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
 

4. Hallituksen edellisen, 10.4.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
          Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Kotalampirock 
Keskustelua järjestelyistä: painot telttoihin ?, pelastussuunnitelman vilkaisu, 
melulupa ok, äänentoisto ok, soittimet ok, hattara ok, partiolaiset ok, kahvio 
Henna, Katja ok, kasvomaalaus Anette??, onnenpyörä Marja ok? 
Kahvinkeitto?  
Teltan kokoaminen: noin klo 16:30-> 
Julisteen painatus: Pasi +jakelu 
Face: Henna (tapahtuma) 
Muuta: Keskustelua ohjelmasta: olisiko tauko Los Piratoksen jälkeen, lyhyesti 
esiintyvät palkkio on kaffe/pulla/makkara kortti 2 €. Oheisohjelma rodeohärkä 
(tarvii rahastajan, ja lipunmyyjän) ja sumoasut (tarvii myös avustajan) 

 
6. Ajankohtaiset muut asiat 

          Ei tällä kertaa. 
 

7. Miittipuiston tilannekatsaus 
  

Maankäytön sopimukset selviävät kaupungin kanssa 16.5, samoi asflattin 
eteneminen. VAstuuvakuutus asiat ok eli ei tarvittaisi (Kaupungin lakimies 
kertonut) 
 



8. Viestintä 
          Kotalampirockin viestinnästä puhetta (face tapahtumaksi, julisteen painatus) 
 

9. Talousasiat 
          Taina kertoi yhdistyksen talousasioista, ne ovat ihan OK.  

Palstojen maksuista puhetta. Osa maksuista puuttuu, hoidettava viim. 
talkoisiin. 
27-28.4 Norssin asennus ja teltta 130 € (keskustelua asennuksen korvauksesta) 

  
10. Muut asiat 

 Palstan 27-28.5 talkoot (jyrsin lainassa - yhdistys) 
Jyväsjärvisoutu ilmoittauduttu kuntosarja, osallistujan maksu 10 €. 
Yhdistykselle jää 45 € jos tulee täyteen 
Keskustelua katujen hoidosta, yleinen mielipide tuntuu olevan että hoito on 
huonontunut. Palautteeseen saa kannustaa. 
Roskis tarvitaan bussin kääntöpaikalle, laitetaan palautetta JKL liikenteelle. 
Miittipuiston säilytyspaikka meni puihin, mitä tilalle? Jää auki. 
Kaamiaiset, voisko mennä Hawajiteemalla? Ajankohta ja paikka: Keltinmäen 
koulu, kysytään onko mahdollista Pasi kysyy?  Kenties 28.10, 4.11, 18.11.2017 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

           Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 9.6.2017 klo 18 paikka avoin. 
  

12. Lopetus 
           Kokous päätettiin klo 19.24. 


