OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS

MUISTIO

OIKARAINEN

25.6.2012

AIKA

25.6.2012 klo 18.00 – 19.25

PAIKKA

Oikaraisen koulu, nuorisotilat

LÄSNÄ

Eero Sirkka
Juho Koivula
Emilia Mikkonen
Anja Nurmela

Heli Lähdesmäki
Enni Yliraudanjoki
Sinikka Suorsa
Saara Ketola

Tapani Ylianttila
Toini Ylianttila
Hannes Viiri

MARJETANTORITOIMIKUNNAN KOKOUS
1
Avaus

Heli avasi kokouksen.

2
Marjetantoriasiat

Päivitettiin liitteenä 1 oleva ajatuskartta.

3 Muut asiat
Kalastustapahtuma lapsille Tikkasenkarilla 27.6. klo 17-19.
- keskusteltiin osallistumisen puolesta ja vastaan.
- päätettiin yksimielisesti sponsoroida makkarat lapsille tilaisuudessa
- osallistumisesta huolimatta kyläyhdistys pyrkii edelleen olemaan neutraali
taho voimalaitoksen vastustajien ja kannattajien välissä
- tarkoituksena, että seuraavassa kylälehdessä on artikkeli tapahtumasta
4
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
Kirjasi
Eero Sirkka

LIITE 1
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MARJETANTORIN 2012 AJATUSKARTTA MUUNNETTUNA TEKSTIKSI
(= palaverien 14.3. ja 30.5. ja 25.6.2012 tulos)
•

OHJELMA, jonka vastuuhenkilönä Enni
•

Juhlaohjelma, luonnos
10-

Kyläyhdistus avaa torin, puheenjohtajan tervehdys
Myyntipöydät ovat auki ja muut kahvi- ja ruokapaikat
Lastenkilpailuja (Oikaraisen Haka)
Juhla-alueella poni ja mahdollisesti hevonen, ratsastusta lapsille
Vanhoja traktoreita ja muita koneita.
Lasten esityksiä.

12.00 Juhlapuhe: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög
Musiikkinumeroita
Marjetantorin historiikki, n 20 min
Palkitseminen ja standardien jako
TAUKO - kahvit + ruokailua
13.00 Näytelmä: Home elämys
14.00 Musiikkia.
•

TORI
•

a) 11 "virallista" myyntipaikkaa (a 10,-)
- myyntipaikat arvotaan (kyläyhdistyksellä yksi pöytä)
- Pöytävaraukset: Enniltä, 14.7. mennessä
b) Myös muut pöydät sallitaan (itse tuotu pöytä, josta peritään 10,-)

•

KEITTIÖ, vastuuhenkilönä Marjo (ml ruuan hankinta)

•

RAKENTAMINEN, vastuuhenkilönä Tapani
•

Huolehtii Teltat ja koivut, apujoukkoineen
- Jaetaan talkoolaisille ruokaliput...

•

noudetaan 4.7. klo 18 Kemilästä näyttämön lavat
(näytelmän harjoitukset)

•

varsinaiset talkoot to ja pe klo 18 alk
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•

TULOT/MENOT (suluissa anotut euromäärät, anottiin 8000,- , saatiin 3600,-)
•

Mainos Lapin Kansaan maksaa 202,-, seuratoimintapalstelle, 5-8 eur, - yht 210,- varattu mainontaan (900,-)
Lisäsiipi, näyttämön (1000,)

EI HANKITA

Teltta 1000,- Heli hoitaa. Tarkennettu 25.6. palaverissa, ks jäljempänä.
Näyttämökatoksen muovi 80,Pressu 100,Puhujapönttö (1000,-)

EI HANKITA

Grilli / kaasuliesi (600,-) 500,2 kaasupulloa (300,-) 200,Pöytiä ja penkkejä (1000,-)

EI HANKITA

6 langatonta mikrofonia, äänentoistolaitteet (3200,-), ei tarvetta, koska vuokrataan
- äänentoistolaitteiden vuokra 200,- Juhlavideon tuottaminen 500,Vakuutukset 150.VPK 200,Gramex, Teosto 120,Luvat 30,Valurautapannuja 2 kpl 25 cm 80,YHTEENSÄ: 3600,MUUTA
Kutsu on jo ollut: kylälehdessä 1 / 2012 (s 4) ja Rovaniemen kaupungin
tiedostuslehdessä 2 / 2012 (s 8)
- Seuratoimintapalstalle vielä talkooilmoitus lähempänä tapahtumaa: Marjo
Marjo: Luvat ja mainokset, 3 arpakiekkoa
Kyltin maalaaminen: Eero
Kahvitus: Martat
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25.6.2012 palaverissa päätettiin seuraavaa
•

Haastatellaan palkittavat juhlassa (kylälehteen sivulle 10)
- jäi vielä auki kuka haastattelee / kirjaa; kysymykset:
• a) Mitä jäi mieleen omasta puheenjohtaja-ajasta?
• b) Mikä kylän kannalta keskeisintä nykyisin?

•

Uusien jäsenten hankkiminen kyläjuhlan "projektina"?
• Kyläyhdistyksessä jäseniä "nyt"139 henkilöä
- vrt Samu sadas jäsen lehdessä 1 /2010

•

•

tavoitteena saada juhlan aikana liittymään 150. jäsen
- myös häneltä kysytään kysymys b (vrt. yllä) ja
- teksti samoin kylälehteen sivulle 10

•

Julhan aikana liittyneiden jäsenten kesken
- arvotaan tuotepalkinto(ja), esim. Oikaraisen t-paita

Keskusteltiin ideasta kuvata (jos kävijä niin haluaa) kävijä ”Marjetan” kainalossa
• vrt käynti Ranualla ja kävijä jääkarhumaskotin kainalossa portilla
- erilaisia toteutusvaihtoehtoja
•

•

Päätettiin jättää asia vielä mietintämyssyyn

Juhlateltta
• Heli alusti erilaisten telttojen ominaisuuksista, vahva kangas.
- 6 x 10 m; n 1000 euroa; vain yksi sivu avattavissa
- 5 x 10 m; lähes saman hintainen, avattavissa molemmilta sivuilta.
Heli selvittää edellee; painotetaan kankaan laatua.

•

Samun sähköposti: sponsoroinnin suhteen syytä toimia kuluvalla viikolla, koska
Samu jäämässä lomalle.

Palaveerataan vielä 18.7. klo 18 nuorisotiloilla
”Kritiikkipalaveri” Kemilässä 3.8. klo 18.

