Vuolenkosken kyläyhdistys ry

PÖYTÄKIRJA

Kylätoimikunnan kokous 4/2016

Aika: 9.5.2016 klo 17.00
Paikka: Kylän ranta, Vuolenkoskentie 1476
Liite: Läsnäolijat

1. Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja P. Voutilainen. Kokous avattiin klo
17.07.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
Päätösasiat:
5. Kesätorin kahvitus
Ensimmäinen kesätori on 28.5. Torikahvioon tarvitaan 4 henkilöä. Sihteeri aloittaa
sähköpostikeskustelun, ketkä pääsevät paikalle. Sovittiin, että tehdään samalla tavalla kuin
viime vuonna eli ne ketkä menevät kahvioon, huolehtivat kaikki siihen liittyvät asiat. Näin
ei tule sekaannuksia. J. Salonen lupautui leipomaan, samoin M. Purho.
Arpajaisvoittolistan otti huolehtiakseen J. Salonen. Anneli Purhoa pyydetään pyörittämään
arvat, kuten aiempinakin vuosina. Voittosuhde 1:4 ja ensimmäiselle torille tehdään 1000
arpaa. Arpavoittoja tulee olla 250kpl.
Perinteisesti torimyyjille on ensimmäisellä torilla tarjottu täytekakkukahvit. Perinnettä
jatketaan ja sihteeri hoitaa kahden kakun tilaamisen Ruisranteelta.
Kokouksessa oli puhetta, että Töyrynkujan sorakuopalla tulee laittaa selkeämmät kyltit
paikoituksen suhteen näkyviin. Matti Purho hoitaa kyltit.

Asiasta tehdään Virtaan ajankohtaista osioon juttu, jotta saadaan tietoisuuteen parkkialueen
hyvä ja turvallinen sijainti.
6. Eila Pekosen eroamispyyntö kyläyhdistyksestä
E. Pekonen pyytää eroa kyläyhdistyksestä, koska hän ei enää asu tällä kylällä. Ero
myönnetään.
A. Parkkonen nostetaan varsinaiseksi jäseneksi ja syksyn kyläkokouksessa valitaan yksi
varajäsen enemmän, jotta määrä pysyy vakiona.
Muut asiat:
7. Vuoden kovin mökkiläinen tapahtuma
Kokouksessa suunniteltiin kesän tapahtumaa. Kisatiimissä ovat P. Voutilainen ja J. Salonen
ja Heli Onikkia kysytään vetämään yhtä rastia.
Soppatykillä tehdään soppaa ja soppatykkitiimiin tarvitaan vapaaehtoisia. Pohdittiin, että
sopan hinta on 8€.
Ensimmäiselle kesätorille tehdään jo kyltti ja tuodaan postilaatikko, johon ilmoittautumisia
otetaan vastaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös sähköpostitse.
Osallistumismaksu on 5€ ja se sisältää sopan.
Pohdittiin ketkä olisivat mahdollisia sponsoreita ja mitkä ovat palkinnot. Asiaan tulee vielä
paneutua tarkemmin.
Yhteistyö kumppaneiksi kysytään Vuolenkosken VPK:ta ja AitoTaimenta. Jussi Mentulta
kysytään äänentoistovälineistöä ja Pethmanin peräkärryä lainaan juontoa varten. Juontajaksi
kysytään K. Pethmania ja H. Lehtistä.
VPK:lla olisi hoidettavaan ensiapupiste ja esimerkiksi pelastuskoordinaattien päivitys piste
vapaa-ajan asukkaille.
Myllyn Grill ja Cafe olisi myös yhteistyökumppani, joka olisi sitten illan jatkopaikka.
Asiasta pidetään oma koontipalaverinsa ma 13.6.16 klo 18.00 kylän rannassa.
8. Sihteeri kyseli onko tiedossa vastaako kukaan saibandy-haasteeseen Unelmien
liikuntapäivään liittyen. Liikuntapäivä järjestetään 10.5. klo 17 - 19 Kausalan Ravilinnassa.
Tiedossa ei tällä hetkellä ole ketään ketkä olisivat menossa. J. Salonen lupautui soittamaan
H. Lehtiselle ja kysellä asiasta.
9. J. Salonen muisteli asiaa ”räsymattojen” maalaamisesta kevytväylälle ja valotolppien
messinkilaattojen kiillotuksesta sekä korjaamisesta.
Kevytväylä täyttää alkusyksystä 15 vuotta ja tämä asia otetaan uudelleen käsittelyyn
tulevissa kokouksissa.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään 4.7.16 klo 18.00 Myllyn Grill & Cafe:ssa.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Vuolenkoskella 9.5.2016
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Petteri Voutilainen

Mirva Purho

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

