OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS

MUISTIO

OIKARAINEN

18.7.2012

AIKA

18.7.2012 klo 18.00 – 19.35

PAIKKA

Oikaraisen koulu, nuorisotilat

LÄSNÄ

Eero Sirkka
Enni Yliraudanjoki
Emilia Mikkonen
Marjo Puhakka

Hilpi Ahola
Toini Ylianttila
Hannes Viiri
Saara Ketola

MARJETANTORITOIMIKUNNAN KOKOUS
1
Avaus

Heli avasi kokouksen.

2
Marjetantoriasiat

Päivitettiin liitteenä 1 oleva ajatuskartta.

3
Muut asiat
Ei ollut.
4
Kokouksen päättäminen
Heli päätti kokouksen klo 19.35.
Kirjasi
Eero Sirkka

Tapani Ylianttila
Asko Niemelä
Heli Lähdesmäki

LIITE 1
1 (2)
OHJELMA (Enni vastuuhenkilö)
•

Juhlaohjelma, luonnos
klo 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 ja KEITTIÖ (Marjo vastuuhenkilö)
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,-)
- Tapani opastaa, mihin pöydät sijoitetaan (jotta tilankäyttö pysyy "yksissä käsissä")
c) haetaan Jokkapirtiltä lisää pöytiä
•

paistinpannujen ja kattiloiden tiilanne vielä "kesken"

•

HINNAT
•

kuivalihavelli 8 € / aikuinen
- 4 € lapsiannos
- litrahinta 10€

•

kaikki muu hinnoiteltu: 1 €

•

torstain ja perjantain talkoissa tarjotaan makkaraa jne.

RAKENTAMINEN (Tapani vastuunenkilö)
•

Tapani huolehtii Teltat ja koivut, apujoukkoineen
- Jaetaan talkoolaisille ruokaliput...
- 4.7. noudettu Kemilästä näyttämölavat näytelmän harjoituksia varten.

•

Talkoot to ja pe klo 18 alk

Tulot/menot (ks edellinen muistio)

2 (2)
MUUTA
•

Nurmikot ajettava enne juhlaa.
• Raivaussahalla on jo raivattu heinikoita (vielä on siistittävää)

•

Marjo: Luvat ja mainokset, 2 arpakiekkoa
•

(1) RUOHONLEIKKURIarpajaiset
•

arvan hinta 3 €
- mainostetaan lisäksi lahjoittajaa: Lakkapää

(2) PIKA-arvat
•

arvan hinta 2 €

•

Myydään T-paitoja, hinta 10 €

•

Haastatellaan palkittavat (aiemmat puheenjohtajat) kylälehteä varten
• juontaja kysyy:
•
•
•

vastaukset videolta lehteen, Eero ottaa valokuvan palkitsemisesta

•

Lisäksi järjesteään "postilaatikko" johon voi jättää lappusia:
•

•

a) Mitä jäi mieleen omasta puheenjohtaja-ajasta?
b) Mikä kylän kannalta keskeisintä nykyisin?

Kysymyksenä: Miten kylää tulisi mielestäsi kehittää?
=> kyläsuunnitelman kysymyksenasettelu huomioi vastaukset

Uusien jäsenten hankkiminen kyläjuhlan "projektina"?
• Kyläyhdistyksessä jäseniä "nyt" 139 henkilöä
•

juhlan kuluessa pyritään saamaan liittymään 150. jäsen
- vrt Samu sadas jäsen lehdessä 1 /2010

•

kuva ja haastattelu tulevaan kylälehteen sivulle 10
- sama kysymys kuin kysymys b yllä

•

arvotaan julhassa liittyneiden jäsenten lesken 2 t-paitaa

Kuvaideaa Ranuan eläinpuistosta ei totetuteta (vrt edellinen muistio)
Juhlateltta on tullut, ensimmäinen pystytys Marjetan torilla

