
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry
Hallituksen kokous 25.5.2022
Etäkokous

PÖYTÄKIRJA

Läsnä: Anette Mehtälä, Pasi Juntunen, Jari Kellokoski, Henna Maaskola,
Suvi Kärki, Katri Kainulainen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.02

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

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen, 5.4.22 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

5. Kotalampi Rock 9.6.22
Tapahtuman järjestämiseen Kotalammen toimintapuistossa on saatu
kaupungin lupa. Samoin muut tarvittavat suunnitelmat tapahtumaan
liittyen on hyväksytty. Jokaisen tehtävänä on käydä
pelastussuunnitelma ennen tapahtumaa läpi itsenäisesti.
Suunnitelma nähtävissä Drivessä. Siellä myös tarkempi
tehtävälistaus, joka hyvä käydä jokaisen tarkistamassa.

Esiintyjien kattaus vaikuttaa monipuoliselta. Päätettiin esiintyjien
stipendien suuruudesta.

Katja toimii kahviovastaavana. Suvi lupasi leipoa erityisruokavaliot
huomioivat myytävät, pari pellillistä. Heli ja Katri auttavat Katjaa
kahvioasioissa ennen tapahtumaa. Henna tekee Facebook-ryhmään



kutsun myyjiksi kahvioon ja huhuilee innokkaita leipojia. Leipojat
saavat korvaukseksi kahvipaketin.

Komeettojen tilat ovat käytettävissä kahvinkeittoon tapahtuman
aikana. Ohjataan yleisö kyltein käyttämään huoltorakennuksen
WC-tiloja.

Pasi toimii roudarina ja organisoi teltan pystytyksen. Pystytys lavalle
alkamaan mielellään jo ennen klo 16, mutta viimeistään silloin.

Anette hakee sähkötolpan avaimen ja toimii juontajana tapahtumassa
sekä koko tapahtuman yhteyshenkilönä. Tuija Elina on esiintyjien
yhteyshenkilö. Suvi hoitaa yhteydenpidon poniratsastukseen.

Marja Kärkkäinen on ensiapuhenkilö ja järjestysmiehiä on 3–5.
Liikenteenohjaus on järjestysmiehillä.

Kaikki tapahtumassa syntynyt jäte huolehditaan alueelta yhdessä
pois ja viedään tapahtuman jälkeen henkilökohtaisiin jäteastioihin.

Anette lähettää kiitoskirjeen vapaaehtoisille työntekijöille tapahtuman
jälkeen. Teostolle tehdään ilmoitus toteutuneesta kuulijamäärästä.

6. Miittipuisto
Uusille hallituksen jäsenille tiedoksi hallituksen Miittipuistoon kuuluvat
vastuut.

7. Teltta-asiat
Käytiin läpi telttojen säilytys- ja vuokraustilanne. Kaikki teltat nyt

Pasilla. Mietitään sopiva korvaus telttojen säilytyksestä seuraavassa
kokouksessa.

8. Viljelypalstoihin liittyvät asiat
Tieto asukasyhdistyksen tilille tulleista palstamaksuista on välitetty
Jorma Viljaselle.



9. Tulevat tapahtumat
a) Anette ottaa yhteyttä Sami Talvensolaan mahdollisen

frisbeegolf-tapahtuman sisällöstä. Tapahtumaa tullaan
suunnittelemaan kouluajaksi, jolloin saadaan ilmoituksia myös
koululle. Tapahtuman sisältö kuitenkin kaiken ikäisiä
houkuttelevaksi.

b) Jyvässoutu, Kensulta tullut jo lasku veneestä sekä perämiehestä.
Asukasyhdistyksen veneeseen mahtuu vielä soutajia. Kysytään
mukaan aiempina vuosina mukana olleita.

c) Lasten olympialaiset järjestetään tänäkin vuonna elokuun
loppupuolella/syyskuun alussa.

10. Tiedotus
Henna vastaa Kotalampi Rockin mainostuksesta. Mahdollisesti
tienvarsimainostusta, jos saadaan Taina Hämäläiseltä teline
lainaan. Pasi voi tulostaa julisteita.

11. Talous
Kaupunki on maksanut toiminta-avustuksen 1000 €.
Yhdistyksen entinen tili täytyy sulkea. Jari selvittää, mitä tilin
sulkeminen vaatii yhdistykseltä.

12. Muut asiat
Ei muita asioita.

13. Hallituksen seuraava kokous
15.6.2022 klo 18.00 paikka avoin.

14. Lopetus
Kokous päätettiin klo 19.20.


