OIKARAISEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 16.5.2011 klo 18.00

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Koulun nuorisotilat
Läsnä: Rauno Rantaniemi, Marjo Puhakka, Eero Sirkka, Anja Nurmela, Heli Lähdesmäki, Saara
Ketola, Enni Yliraudanjoki, Toini Ylianttila, Tapani Ylianttila, Hannes Viiri, Saima Ranta, Liisa
Hokkanen kohdasta 5 eteenpäin
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 Kokouksen laillisuus päätösvaltaisuus,esityslistan hyväksyminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Hyväksyttiin esityslista.
3 Kemilä
Kuultiin sunnuntain talkoiden ruohikkopalosta, jossa ei kuitenkaan onneksi käynyt pahemmin.
Naapurikiinteistön omistajat tietävät jo tapahtumasta. Jos jatkokysymyksiä tulee, kysymykset tulee
ohjata puheenjohtajalle.
Keskusteltiin Kemilän osalta myös kiinteistön vuokraamisesta yrittäjän käyttöön. Valtuutettiin
puheenjohtaja viemään asiaa eteenpäin yrittäjän kanssa.
Päätettiin tehdä kuivakäymälän suhteen muutoshakemus kaupungille rahan käyttämisestä Kemilässä
eri tarkoitukseen kuin on anottu alun perin.
4 Marjetan tori
Pidetään Tuomi-Nikulaa toistaiseksi sovittuna juhlapuhujana.
Korjaus piirrokseen: itse tuotu pöytä 10,- makkaranpaistossa: kyläyhd/Hakan grilli
- Filmejä myös Hanneksella, esim. Kekkoseen liittyvä n 30 min,
- Tenho Tiaisen nauhoitus vanhasta Marjetantorista saattaa löytyä Matti Hyvöseltä
- Marjo T-paidoista: vähintään 40 kpl kannattaa tilata, mv 7,- / paita, värillisenä 9,- pienellä kuvalla
- Päätettiin tilata paitoja pienellä kuviolla,
- XS, M, L, XL, 10 kpl kutakin, pohjaväri: mustaa ja valk (5 / 5 kutakin kokoa).
- Myyntihinta: 12 euroa, kyläyhdistyksen pöydässä, otetaan vastaan tilauksia.
- rakennustarvikkeiden hankinta valtuutettiin Tapanin tehtäväksi.
- Päätettiin pitää seuraava kokous Marjetantorin tiimoilta: ma 20.6.11 klo 18 koulun nuorisotiloilla.
- Selvitetään yleistä talkoovakuutusta ennen seuraavaa kokousta.
.
5 Asuntomessut
Kuultiin Liisan palaute edellisen viikonlopun asuntomessulta. Ihmetystä herättänyt se, että
kaupungin tonttipörssissä ei näy Oikaraisen tontteja.
Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja kirjelmöimään aiheesta kaupungin suuntaan.
6 Teiden kunnossapito
Puheenjohtaja on lähestynyt aiheesta eri tahoja, saamatta kuitenkaan vielä vastauksia. Puheenjohtaja
valtuutettiin kirjelmöimään myös tästä asiasta, jotta tilanne ei huononnu nykyisestä.
6 Palvelukylähanke
Puheenjohtaja esitteli Eeva Revon palautteen Oikaraisen kyläyhdistyksen esitteeseen.
Kaupungin päivittäessä alueen käytön strategiaansa Oikaraisen tulisi nyt olla aktiivinen oman
asiansa ajamiseksi. Päätettiin pyytää kaupungin edustaja (-ia) esittelemään asia seuraavaan

kokoukseen.
7 Kylälehti
Tehdään su 22.5. klo 12 alk Kemilässä.
8 Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli asukastiedotteen.
Keskusteltiin uimarannoista ja veneenlaskupaikoista Oikaraisessa.
9 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouspöytäkirja.
10 Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo:19.50
Oikaraisella 16.5.2011
________________________
Rauno Rantaniemi (pj.)

_________________________
Eero Sirkka (siht.)

