
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.

Hallituksen kokous 18.8.2022 klo 18.15

Kevättärentie 29, Mustalampi

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Anette Mehtälä, Mirkku Korhonen, Katja Venäläinen, Henna Maaskola, Katri Kainulainen, Heli

Dahlman, ja etänä mukana: Pasi Juntunen ja Suvi Kärki.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Hallituksen edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen, 25.5.22 pöytäkirja.

5. Menneiden tapahtumien tilannekatsaus

5.1. Kotalampi Rock

*15.6.22. hallitus kävi läpi Rockin asioita ja siitä laadittiin muistio, jota voi hyödyntää ensi

vuonna Rockia järjestettäessä.

5.2. Jyvässoutu

*ensi vuodeksi toivotaan tsemppaavaa ja tarpeeksi kovaäänistä perämiestä.

6.  Tulevat tapahtumat

6.1. Siivouspäivä/pihakirppis

Osallistujia kirppispäivään on 31. Henna tekee kartan ja Pasi tulostaa sen, jaetaan kartta  heti

tulevana viikonloppuna.

6.2. MM-kisat

Sovittiin olympialaisten ajankohdaksi sunnuntai 4.9. klo 15. Kisoista infotaan kirppiskartan

yhteydessä. Lasten lajit ovat perinteiset pallon-tai turbokeihään heitto, pituushyppy ja

maratooni. Ideoitiin omatoimipisteiksi mm. nopeustutkan laukaisupiste ja aikuisille

kuulantyöntöä. Tapahtumaan järjestetään kahvia ja pullaa osallistujille (aikuisille), ja lapset

voivat valita lakun tai tikkarin ja juomaksi pillimehun tai limsan.



6.3. Frisbeegolf-tapahtuma

Anette on ottanut yhteyttä Jyväskylän Liitokiekkoilijoihin, ja he ovat tarjoutuneet tulemaan

esittelemään toimintaansa 50 euron hintaan puoleksitoista tunniksi.  Tapahtuma on tarkoitettu

koko perheelle. Päätettiin ottaa esittely. Jos seuralle ei käy sunnuntai 25.9., niin kysytään jotain

arki-iltaa.

6.4. Muut tulevat tapahtumat

Sovittiin, että järjestetään kysely alueen asukkaille, minkälaista toimintaa he haluaisivat

asukasyhdistyksen järjestettävän. Anette tekee kyselyn Google Formsilla tänä syksynä.

7.  Järjestysmiesten koulutus

Anneli Mörä-Leino selvittelee , paljonko järjestysmiesten (2 kpl) koulutus maksaa. Jos yhteishinta

ei ylitä 300 euroa, päätettiin että asukasyhdistys maksaa koulutuksen. Annu ja Blanco hommaavat

itse kortit. Ne ovat viisi vuotta voimassa.

8. Mustalammen pitkospuut

Asukasyhdistyksen Facebookissa oli asukkaan viesti/toivomus, että pitkospuita jos korjataan

Mustalammen ympäristössä, talkoolaisia löytyisi. Hallituksen kanta asiaan on, että pitkospuiden

uusiminen tulisi tehdä samalla lailla kuin ennenkin, eli Mäyrämäen asukkaiden tietotaito tulisi tässä

hyödyntää. Hallitus selvittelee asiaa.

9.  Teltat

Päätettiin muistaa  Irma Hämäläistä, koska hän on säilyttänyt yhdistyksen telttoja vuosien mittaan.

Myös Pasi Juntusta muistetaan samasta asiasta, 50 euron lahjakortilla S-ryhmälle.

10. Tiedotus

Kirppari/MM-kisaesite ilmestyy  tulevana viikonloppuna.

Frisbeegolf-tapahtumasta ym. tulevista tapahtumista infotaan somekanavissa.

Henna informoi Kukkulan Kaiun pöytäkirjasta. Kukkulan Kaiku-lehti ilmestyy syyskuun alussa.

11. Talous

11.1. Yleinen tilanne

Yhdistyksen taloustilanne on oikein hyvä.

11.2. KotalampiRock avustuksen tilanne

Saatiin avustusta 400 euroa kaupungilta, kuluja vasten.

11.3. Vanhan tilin sulkemisesta päättäminen: Danske Bank: FI87 8000 2713 1004 50.

Taloudenhoitajan esityksestä,  hallitus päätti sulkea vanhan  tilin Danske Bank FI87 8000 2713

1004 50.

12.  Muut ajankohtaiset asiat

SSP-urheiluseura lainasi asukasyhdistyksen grilliä ja vastavuoroisesti asukasyhdistyksemme saa

heiltä lainaksi maalitutkan.



13.  Seuraava kokous

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 6.10.22. klo 18. Aneten luona.

14.  Lopetus

Kokous päätettiin klo 20.40.


