
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.

Hallituksen kokous

5.4.2022 klo 18, etäyhteydellä

LÄSNÄ: Heli Dahlman, Anette Mehtälä, Suvi Kärki, Henna Maaskola, Jari Kellokoski, Katja Venäläinen, Mirkku

Korhonen, Katri Kainulainen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.09.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Katja Venäläinen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodeksi 2022

Valittiin vuodelle 2022  asukasyhdistyksen varapuheenjohtajaksi  Katri Kainulainen ja sihteeriksi

Katja Venäläinen.

6. Muiden toimihenkilöiden valinta vuodeksi 2022

Asukasyhdistyksen tiedottajaksi valittiin Henna Maaskola.

Taloudenhoitajaksi valittiin Jari Kellokoski.

Tapahtumavastaaviksi valittiin Mirkku Korhonen, Suvi Kärki, Pasi Juntunen sekä Heli Dahlman.

7. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen edellisen, 17.1.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

8. Hiihtotapahtuman kuulumiset

Lasten hiihtokilpailut olivat 13.3.2022. Sää suosi tapahtumaa, ja latu oli erinomaisessa kunnossa.

Puitteet olivat siis loistavat. Osallistujia eli hiihtäjiä oli 10, ja tapahtuma oli onnistunut. Arveltiin, että

vähäinen osallistujamäärä johtui osittain koronatilanteesta ja siitä, että väkeä oli sairaana.

Keskusteltiin tapahtuman tulevaisuudesta. Tapahtumaa voisi esim. mainostaa paikallisissa

päiväkodeissa. Voitaisiin järjestää mahdollisuus lainasuksiin.

9. Viljelypalstat

Päätettiin yhden palstan  vuokramaksuksi 15 euroa/vuosi asukasyhdistyksen jäseniltä, 25

euroa/vuosi ei-jäseniltä.

Päätettiin, että Jorma Viljanen voi hankkia jyrsimen, jota asukasyhdistys vuokraa häneltä.

10. Tulevat tapahtumat

a. Siivoustalkoot

Jyväskylän kaupunki järjestää perinteisen Jyväskylän asuinalueiden siivoustempauksen



tiistaina 3.5.2022. Päätettiin osallistua tapahtumaan. Sovittiin käytännön järjestelyistä.

Katja huolehtii ilmoittautumisesta. Roskien kerääjille luvataan lakut.

Roskien hakupaikoiksi päätettiin Kevättärentien bussipysäkki, luhtitalot, Mustalammen

kierrätyspiste ja Mäyrämäen kierrätyspiste.

b. Jyvässoutu

Tapahtuma järjestetään 16.6.2022. Päätettiin, että asukasyhdistys lähtee mukaan.

Päätettiin, että osallistumismaksu on 10 euroa/soutaja asukasyhdistyksen jäseniltä, 15

euroa/ei-jäseniltä  ja asukasyhdistys maksaa loput.

c. Kotalampi Rock

Keskusteltiin tapahtuman järjestelyistä. Tapahtuman ajankohdaksi päätettiin  9.6.2022 kello

18 alkaen. Tapahtumaan on saatu 400 euroa kohdeavustusta, joka menee kutakuinkin

äänentoistoon. Rummut tapahtumaan täytyy hakea kauempaa, ja päätettiin rummut

hakevalle Tuija-Elinalle maksaa kilometrikorvaukset.

Käytiin läpi Rock-tehtävälistaa, varsinkin mahdollista oheistoimintaa. Päätettiin esiintyjien

esiintymispalkkioiksi 15-30 euroa/henkilö esiintymisryhmän koosta riippuen. Koululaisille

voidaan luvata mehut tms. kahviosta.  Asukasyhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa

kahviossa.

11. Tiedotus

Sovittiin tiedottamiseen liittyvät asiat, eli Anette kirjoittaa Kukkulaan Kaikuun.

12. Muut asiat

Keskusteltiin asukasyhdistyksen telttojen tilanteesta ja mahdollisesta vuokrattavasta

säilytyspaikasta niille sekä mahdollisesta korvauksesta telttavuokrausta hoitavalle.

Päätettiin asukasyhdistyksen hallituksesta pois jääneille Marjan ja Tainan muistamisesta.

Mietittiin kesälle mahdollisesti järjestettävää  frisbeetapahtumaa, ideointia jatketaan seuraavassa

kokouksessa.

13. Hallituksen seuraava kokous

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 18.5.2022 klo 18.

14. Lopetus

Kokous lopetettiin klo 20.07.


