
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.
Hallituksen kokous 31.1.2019  klo 18
Paikka: Ravintola Harald, Jyväskylä

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Anette Mehtälä, Katja Venäläinen, Taina Hämäläinen, Jari 
Kellokoski, Marja Kärkkäinen, Jan Sarén, Pasi Juntunen. Henna Maaskola 
saapui kokoukseen kello 17.20. Kirsi Nikulainen saapui kokoukseen klo 
19.10.

1.Kokouksen avaus
   Kokous avattiin klo 17.00.

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Hyväksyttiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
   Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4.Hallituksen edellisen, 1.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen
   Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.Vuosikokousasiat
-yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2018 hyväksyminen 
 Hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018.

-yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 hyväksyminen
  Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

-yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2018 hyväksyminen
  Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja taseen vuodelta 
   2018 ja ne hyväksyttiin. 

-yhdistyksen taloudenhoitajan laatiman talousarvion vuodelle 2019 
hyväksyminen
   Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittelemä yhdistyksen talousarvio 
vuodelle 2019.



-kotikahvilan toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelman
sekä talousarvion vuodelle 2019 hyväksyminen
   Hyväksyttiin kotikahvilan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.

-Päätetään em.dokumentit esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 
  Päätettiin esittää edellä mainitut dokumentit vuosikokoukselle 
hyväksyttäviksi.
  
6.Toiminta-avustuksen hakeminen kaupungilta
   Päätettiin, että taloudenhoitaja hakee toiminta-avustusta kaupungilta.

7.Hiihtokilpailut ja vuosikokous 2019 ajankohdan päättäminen sekä 
käytännön järjestelyjen sopiminen
   Päätettiin yhdistyksen jäsenistölle järjestettävien  hiihtokilpailujen 
ajankohdaksi sunnuntai 10.3.2019 klo 10 Keltinmäen koululla.  Päätettiin, 
että yhdistyksen vuosikokous järjestetään Mustalammella Tee Mun 
Tötteröllä Usvattarentie 13., tiistaina 12.2.2019 klo 18. Sovittiin em. 
tapahtumien järjestelyistä.

8.KotalampiRock -ajankohta
   Sovittiin alustavasti, että Henna kysyy Tuomo Rannankaria esiintymään 
KotalampiRockiin ja mahdollinen päivämäärä päätetään hänen 
osallistumisen perusteella.

9.Tiedotus
   Vuoden 1. tiedote ilmestyy pikimmiten. Harkittiin tapahtumien 
tiedottamisen tehostamista mahdollisella tienvarsimainonnalla Mäyrämäen
/ Mustalammen alueella. Vuoden 1. Kukkulan Kaiku -lehti ilmestyy 
huhtikuun lopussa.
   
10.Muut asiat
-Keskusteltiin  Miittipuiston yhteyteen suunnitellusta leuanvetotangosta.
Asiaa selvitellään Jyväskylän kaupungilta.

Suunniteltiin alustavasti yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuotta ja sen 
tapahtumia.

Keskusteltiin ja päätettiin asukasyhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden 



kunniaksi järjestettävästä yhdistyksen uuden logon/ tunnuksen 
suunnittelukilpailusta. Kilpailun voittajan koko perhe voittaisi uudella 
logolla varustetut t-paidat sekä 30 euroa palkintorahaa. Kilpailun 
toimikunta pidättää oikeuden muokata voittavaa logoa. Kilpailuajaksi 
suunniteltiin kuukautta. Kilpailu alkaa, kun yhdistyksen vuoden 2019 

1. tiedote ilmestyy viikolla 6.
  
11.Seuraavan kokouksen ajankohta
    Päätettiin, että seuraava kokous on yhdistyksen vuosikokous 12.2.19.

12. Lopetus
    Kokous lopetettiin klo 19.58.


