Hallituksen kokous 01/2014
Pöytäkirja 01/2014
Aika: 12.1.2014 18.30-20.15
Paikka: Nummentaustan koulu
Läsnä:
• Markku Virme
•
•
•
•
•
•

Martti Pirhonen
Teuvo Laine
Heikki Kiuru
Mari Ekström
Harri Tuominen
Jari Niemelä

Poissa:

Käsitellyt aiheet
1. Kokouksen avasi puheenjohtaja ja kokoonkutsuja Markku Virme klo 18.30.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki
vuoden 2014 hallituksen jäsenet olivat paikalla.
3. Asialista hyväksyttiin
4. Valittiin varapuheenjohtajaksi Matti Pirhonen. Sihteeriksi valittiin Jari Niemelä ja
rahastonhoitajaksi nimettiin Teuvo Laine.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja se hyväksyttiin.
6. Käytiin läpi esityslistan mukaisesti Tapahtumat ja toiminnot katsaus
Vuoden 2014 jäsentiedote/yritystiedote tulisi saada kokoon helmikuun 15. mennessä.
Vastuuhenkilönä toimii Matti Pirhonen jolle kaikki toimittavat vastuullaan olevat
asiat tammikuun 2014 aikana. Jäsentiedotteen sisältö noudattaa edellisten vuosien
esitystapaa.
Aikataulu: jäsentiedote tulisi saada painokuntoon helmikuun puoliväliin mennessä
Ulkomuoto: sama kuin ennen, A5, taitosta vastaa Matti Pirhonen
Jakelu: Nummentaustan asukasyhdistyksen toimialue, postilaatikkoon jaettuna
Jäsentiedotteen sisällön toiminnot kronologisessa järjestyksessä:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aikuisten jumppa: Markku toimittaa sisällön Matille
Lentopallovuoro: Teuvo selvittää milloin vuoro on ja kuka sitä käyttää, mikäli
vuorolla on tilaa, siitä viestitään, muuten ei – tiedot Matille
Pilkkikisat jäävät selvitettäväksi / onko meidän vuoro järjestää? / Teuvo hoitaa asiaa
Laskiaisrieha 2.3. sunnuntaina klo 12.00 / paikkana Sullbergin kallio / liukumäki
o Tarkempi sisältö ja vastuut sovitaan helmikuun kokouksessa
Kotiseuturetki: Valtakunnallinen retkipäivä Partioniemelle 27.4. / puhujaksi toivotaan
esim. Luoman Pekiä / Jari hoitaa asiaa lisätietoa:
http://www.retkipaiva.fi/ajankohtaista
Siivoustalkoot pidetään la 24.5.: osallistutaan ja kehotetaan muita osallistumaan
valtakunnalliseen siivouspäivään http://www.talkoot.suomipuhtaaksi.fi/
Turun retki: Mari selvittää retkeä, tavoitteena: toukokuun loppuun.
Keskiviikko 6.8. Kattohuopatehtaan 20v. juhla / Teuvo hoitaa
6.9. lauantaina kohteena Hyrsylänmutka ja Myllynummen tila syyskuun alussa,
Matti valmistelee ja varmistaa ajankohdan
Muuta ohjelmaa tilanteen mukaan (kuten kirpputori, pujotalkoot, jne.) –
kiinnostuksen mukaan
Matti vastaa tiedotteen lopullisesta ulkoasusta

Avoimet asiat hoidetaan tammikuun loppuun mennessä jokaisen mainitun osalta, Matti
kerää tiedot sähköpostiin: masapirhonen@dnainternet.net
7. Talouskatsaus ja hallinto
Tilanne kassassa: n. 600 € tilillä, budjettimme liikkuu 2.500 euron tienoilla, maalishuhtikuussa tulossa jäsenmaksut, n. 2000 euroa.
Kevätkokouksen 2014 valmistelu: vuosikokous pidetään 10.4., paikka määritellään
myöhemmin
Sisältö: mietitään vetonauloja: Markku kysyy Linkistä tai Kartsasta puhujaa tilanteeseen
(aiheena nuoriso)
8. Muut asiat
8.1 Kokous Metsolan koulun Vanhempainyhdistyksen ja
Metsolan koulun kanssa. Vanhempainyhdistyksellä on oma kokous 15.1.
Ajankohta: ehdotettu päivämääräksi tapaamiselle 27.1., eli viikko 5. alkavalla viikolle
kokousta, tarkentuu keskusteluissa koulun kanssa
Yhdistyksemme edustajat: Mari, Matti, Markku
Yhdistyksemme esitys ja tavoitteet: esitystä toivotaan koulun edustajalta. Markku laittaa
asiasta viestin 13.1. Vanhempainyhdistyksen varapj:lle. Mukaan toivotaan myös muita
osallistujia mm. Esiopetuksen puolelta. Asiasisältönä miten saada paikallinen ilkivalta
kuriin, nuorisotalo., ymv. asiat.
8.2 Yritystiedote: etsitään yhteistyökumppaneita jotka tarjoaisivat jäsenille etuhintaan
tuotteitaan tai palveluitaan. Verkkosivuilta ja Facebookista linkki yhteistyökumppaneihin.
Markku tekee ehdotuksen rungosta kirjeestä, Matti stilisoi. Kohderyhmänä lähinnä alueen
yrittäjät, joilla on omat toimitilat. Voidaan laajentaa Nummentaustan ylikin ellei paikallista
yrittäjää löydy. Ehdotettiin mm. Turvakamera-tarjousta jäsenetuhintaan mikäli sopiva

yhteistyötaho löytyy.
9. Saapunut posti: ei postia
10. Seuraava kokous 9.2 klo 18.30 !, paikkana Nummentaustan koulu
Kokousaikataulut laitetaan facebookiin nähtäväksi. Kuka vaan Nummentaustan
asukasyhdistyksen jäsen voi osallistua kuuntelijana kokouksiin.

Kokousaikataulu: (paikkana Nummentaustan ja klo 18.30 koulu ellei toisin mainita)
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

9.
9.
13.
11.
8.
10.
14.
12.
9.
14.

11. Kokouksen päättäminen: Kokous päätettiin klo 20.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Virme
puheenjohtaja

Jari Niemelä
sihteeri

