
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.
Hallituksen kokous 10.6.2019 klo 18
Taina Hämäläisen luona, Usvattarentie 13, Mustalampi

Läsnä: Anette Mehtälä (pj ja sihteeri), Jari Kellokoski, Jan Saren (poistui 
klo 18.55), Pasi Juntunen (19.30-), Henna Maaskola, Marja Kärkkäinen, 
Taina Hämäläinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.20

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

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Hallituksen edellisen, 2.5.19 pidetyn kokouksen, pöytäkirjan 
hyväksyminen

         Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. KotalampiRock, koonti
Ajankohta todettiin hyväksi. Päätettiin ajoittaa Rock seuraavanakin 
vuonna toukokuun loppuun. Otetaan yhteyttä koululle hyvissä ajoin 
sopivimman päivämäärän valitsemiseksi. Varsinaista pääesiintyjää ei
kaivattu, nuoret esiintyjät täyttivät hyvin ajan ja esiintyivät 
loistavasti. Mietimme ohjelman painotusta kouluikäisille sopivaksi. 
Oheistoiminta kannattaa sijoittaa esiintymislavan läheisille alueille. 
Poniratsastus ja -ajelu sekä onnenpyörä- ja kasvomaalaus todettiin 
olevan hyviä ohjelmalisiä. Paloautossa oli kävijöitä tasaiseen tahtiin. 
Palloilurata veti porukkaa sopivasti. Ennakkomainostusta 
tienvarsikyltein kannattaa olla jatkossakin. Mainostusta voisi lisätä 
myös kentän puolelle.
Ehdotettiin, että annetaan nuorelle/nuorille tehtäväksi mainosvideo 
KotalampiRockista. 

6. Jyvässoutu, tilannekatsaus
Ilmoittautuneita on tällä hetkellä yksitoista.



7. Paidat ja kassit, jatko
Soutujoukkueelle on varattu lainapaitoja. 

8. Toimintakertomuksen päivitys
Jokainen päivittää aina muistaessaan/ehtiessään.

9. 30-v. juhlan suunnittelu
Alustavasti ajankohdaksi sovittiin lokakuun 5. päivä. Koko perheen 
juhla synttäriteemalla. Kutsutaan henkilökohtaisesti kirjallisesti 
paikalle hallituksen entiset jäsenet ja muut asukas- ja 
kyläyhdistykset. Ilmoitus juhlavuodesta kaupungille. Ohjelmaksi 
ehdotettiin lapsikuoroa (Katja kysyy) ja tanssibändiä (Taina). 
Yritetään varata Keltinmäen koulu (Anette). Päivämäärän voi 
julkistaa jo etukäteen. Pyydetään lähettämään kuvia tmv. Nykyiseltä 
hallitukselta oma esitys, sketsi?

10. Muut tulevat tapahtumat
- Lasten olympialaiset 18.8. Käytännönjärjestelyvastuu Jari. 
- Siivouspäivä 31.8.
- Ehdotettu yhdeksi kesän tapahtumaksi pihakävelyä/ puutarhat. 

Toteutetaan →  Ajankohta heinäkuun lopussa tai elokuun 
alussa? Kysytään muutamaa pihan omistajaa jo etukäteen 
mukaan “vetonauloiksi”. Pihasta voidaan esitellä myös vain 
joku yksityiskohta, kuten kasvihuone, kesäkeittiö, leikkimökki 
tai kepparitalli. Mustalammen ja Mäyrämäen kävelyt eri 
päivinä (lauantai ja sunnuntai). 

11. Tiedotus
Kukkulan Kaiku ilmestyy syyskuussa. Ilmoitus 30-v. juhlasta.

12. Talous
Talous on hyvällä mallilla. KotalampiRockin kokonaismyynti 
edellisvuotta isompi johtuen varmasti suuremmasta kävijämäärästä.  

13. Muut ajankohtaiset asiat
- Käytiin keskustelua Pirunkorven kentällä tapahtuvasta 

lainvastaisesta autoilusta. Hallitus kehottaa kaikkia 
noudattamaan liikennesääntöjä.

- Nuotiopaikan betonirengas on rikkoontunut ja se täytyy korjata 
ennen kuin nuotio voidaan taas sytyttää Mustalammella. Taina 
kyselee Ylä-Mäyrämäen rakentajilta ideoita/tarvikkeita 
korjaukseen.



- Keskusteltiin asukasyhdistyksen telttojen säilytyksestä ja 
jyrsimen ostosta. Uusille teltoille tarvitaan myös suojat (joko 
jääkiekkokassi tai suksipussi? Anette selvittää).

- Mustalammen nuotiopaikalle ollaan aikeissa siirtää tällä 
hetkellä hiukan kauempana sijaitsevat pöytä ja penkit. 
Selvitetään, mikä tilanne on tällä hetkellä.

- Keltinmäen asukasyhdistys hakee STEA-hanketukea. 
Kyläratsu-hankkeen päätavoitteena on Keltinmäen alueen 
asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun sekä 
yhteisöllisyyden lisääminen. Mäyrämäen ja Mustalammen 
asukasyhdistys on allekirjoittanut Kyläratsu-
yhteistyösopimuksen Keltinmäen asukasyhdistyksen kanssa. 

- Puheenjohtaja osallistui asukas- ja kyläyhdistysten yhteiseen 
tapaamiseen 14.5.2019. Tapaamisessa kuultiin yhdistysten 
kuulumisia sekä kerrottiin ajankohtaiset terveiset kaupungille. 

14. Seuraava kokous
Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 21.8. klo 18
Tainan luona. 

15. Lopetus
Kokous lopetettiin klo 20.30.


