OIKARAISEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA
Aika :

17.5.2010 klo 18.00 -

Paikka :

koulun ruokasali

Läsnä :

Liisa Hokkanen
Jari Ranta
Enni Yliraudanjoki
Saara Ketola

Marjo Puhakka
Anja Nurmela
Eero Sirkka
Rauno Rantaniemi
Virpi Yliraudanjoki Jari Ruotsalainen
Samu Luiro

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin 11. kohdaksi tiedotusasiat ja hyväksyttiin esityslista.
3. Lehden seuraavan numeron tilanne,painaminen ja jakaminen
Muutama lehteen tuleva juttu on vielä kesken. Eero ehdotti, että seuraavassa
lehdessä olisi artikkelit kylän toisesta ääripäästä (Vaaralan ja Koskenkylän
suunta) sekä tarinoita kylän ”eräseuroilta”. Jaetaan lehteä kylätoimintapäivillä
kylämme lisäksi. Pohdittiin sponsorien hankkimista lehteen. Lisätään lehden
painomäärää, kokonaismäärä riippuu siitä saadaanko lehteen lisää sponsoreita.
Jaetaan lehti näillä näkymin 29.5.2010. Sovittiin lehden jakajat. Merkataan
jakaessa ylös jakomäärät.
4. Rakentajamessuille osallistuminen
Meillä on mahdollisuus osallistua tulevana viikonloppuna rakentajamessuille.
Messuilla voisi esitellä kylällä myynnissä olevia tontteja, myös yksityisten.
Tarvittaisiin lauantaiksi esittelijöitä, sunnuntaiksi on esittelijät tiedossa.
5. Kemilä; avain ja ilmalämpöpumppu, kevätsiivous,siivousvälineet, puut,
vuokrataso, rakentajat
Kemilään on laitettu uusi lukko, avaimia teetettiin 8. Jaetaan avaimia Jarillle 2,
Marjolle 4, Ennille 1 ja Nikelle 1. Kysytään ammattiopistolta tarjousta
ilmalämpöpumpun asentamiseen. Ilmalämpöpumppuun on haettu ja saatu
kaupungilta rahaa. Hankitaan Kemilään siivousvälineitä. Kemilään tarvitaan
puita, saunan lämmitykseen menee paljon puita. Kyläyhdistys on velvollinen
huolehtimaan puut Kemilässä olevalle laavulle, mutta käytännössä se ei ole
täysin mahdollista. Kemilän liiteri pitäisi uusia, mikäli puut haluaisi saada lukkojen
taakse. Kemilän saunan lattiaan on tullut reikä. On vielä auki vuokraako sillan
rakentajat Kemilän. On suunniteltu Kemilään kompostikäymälän hankintaa.
Lisätään Kemilän vuokrahintaan 10 euroa, mikäli vuokralaiset haluavat lämmittää
saunaa. Pidetään lauantaina 22.5. klo:9.00 alkaen Kemilän siivoustalkoot.
Otetaan omia välineitä mukaan. Kysytään Marttoja mukaan siivoustalkoihin.

6. Juhannuskokoontuminen
On ehdotettu,että juhannusaattona 25.6. kokoonnuttaisiin jollekkin kylämme
vaaralle katsomaan juhannusyön aurinkoa. Lähtö olisi koululta klo:20.00 ja
mentäisiin Jyrhämävaaran mastolla, retki nyyttäriperiaatteella, säävarauksella
kokoonnutaan Kemilään.
7. Lossittanssit
Pidetään lossitanssit lauantaina 28.8.2010
8. Yhdistymisavustukset: rantalentopallokenttä, jäähyväiset lossille,
Kolmen kopla, Jokivarren nuorten avustuksen lisäehto
Marjo ja Ari jatkavat rantalentopallokentän työstämistä. Haettiin
rantalentopallokenttää varten 11500€ ,saatiin 8000€. Lossin viimeinen vuosi
hankkeeseen haettiin 3530€, saatiin 1500€. Jokivarren nuoret hakivat
musiikkilaitteisiin 9300€, saivat 2000€. Kulttuuriavustusta ollaan saatu 600€.
9. Omakotitalkkari toimintaa esittelee Jaakko Huttunen
Jaakko kertoi omakotiyhdistyksen toiminnasta ja
omakotitalkkaritoiminnasta.Laitetaan lehden jaon mukana kysely olisiko
kylällämme ihmiset kiinnostuneita käyttämään omakotitalkkarin palveluja.
10. Muut asiat
11. Tiedotusasiat
Tullut tiedote asukaskyselystä,joka löytyy kaupungin sivuilta. Voi käydä
antamassa palautetta ulkoilupaikoista.
Tullut kutsu eräperinne seminaariin
Oikaraisella 17.5.2010
-------------------------------Liisa Hokkanen (pj.)

---------------------------------Marjo Puhakka (siht.)

------------------------------Eero Sirkka (pöytäk.tark.)

---------------------------------Anja Nurmela (pöytäk.tark.)

