
   Hallituksen kokous 2/2014 
  
Paikalla:  
Markku Virme 
Teuvo Laine 
Heikki Kiuru 
Mari Ekström 
Harri Tuominen 
Jari Niemelä 
  
Aika: 9.2.2014 18.30- 
Paikka: Nummentaustan koulu 
  
1. Kokouksen avasi puheenjohtaja ja kokoonkutsuja Markku Virme klo 18.35 
  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3. Esityslista hyväksyttiin 
  
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin  
 
5. Tapahtumat ja toiminnot katsaus: 
 

• Laskiaisrieha su 2.3. klo 12-1säävarauksella, vahvistetaan muutamaa päivää aikaisemmin. 
Ohjelmassa mäenlaskua, napakelkan testaamista ym. Mukana myös hevosia (vahvistetaan). 
Ilmainen pääsy, paikalla  on makkara- ja mehutarjoilua kohtuuhintaan. Teuvo hoitaa 
makkarat ja kahvitarjoilun hankinnat. Mari hoitaa muuten organisoinnin. Markku hoitaa tien 
sulkemisesta ilmoittamisen. Mari kysyy koiravaljakkoa. Torstaina laitetaan kiertokirje 
hallituksen jäsenille asiasta (kuka tekee mitä).  

• Pilkkikisat su 16.3. klo 10–12 Paloniemen uimarannassa, järjestäjänä Vienolan seura 

• Vuosikokous 10.4. Metsolan seurakuntakodilla, osoitteessa zzzz, klo 18.  

• Valtakunnallinen retkipäivä 27.4. partioniemessä. Tule tutustumaan kunnostettuun 
Partioniemeen, sen historiaan ja partioaatteeseen. Ajo-ohjeet ja tarkempi ohjelmasisältö 
Nummentaustan asukasyhdistyksen Facebook-sivuilla saatavilla myöhemmin 

• Valtakunnallinen siivouspäivä 24.5. -lisätietoja Facebook - sivuilta myöhemmin 

• Kesäretki Turkuun 14.6. - lisätietoja Facebook-sivuilta myöhemmin 
• Kattohuopatehtaan ja asukasyhdistyksien 20-vuotisjuhla ke 6.8. klo 18 tehtaan pihalla 

• Suunnitteilla kotiseuturetki Hyrsylään ja Saukkolaan la 6.9. - lisätietoja Facebook-sivuilta 

• Aikuisten jumppa torstaisin klo 16.30–17.15 Nummentaustan koululla. .Kausimaksu 20e, 
kertamaksu 2e. Kysy lisätietoja Terttu Plantingilta, 041–4560452 

 
• Teatterimatka Lohjalle suunnitteilla syksyllä - lisätietoja Facebook-sivuilta 

 
Masa: voisitko muotoilla kevättiedotteeseen vielä ennen maksulappua mitä hyötyä jäseneksi 
liittymisestä on eli Miksi? � tyyliin ”Lähde mukaan vaikuttamaan. Olemme vaikuttaneet mm. 
uuden koulun sijoittumiseen, nuorisoasioiden hoitoon alueellisesti jne. Tuet toimintaa ja saat hyvän 
mielen palkaksi. 
  



6. Talouskatsaus ja hallinto 
 – Taloustilanne: n. 550e 
 – Kevätkokouksen 2014 valmistelu tilanne 
Toimintakertomus: Markku valmistelee, tilintarkastus maaliskuuhun mennessä 
 – PRH ilmoitus toimihenkilöistä 
Toimitettu rahastonhoitajan ja sihteerin tiedot edelleen toimitettavaksi puheenjohtajan toimesta 
PRH:lle.  
  
8. Muut asiat 
Tulossa kokous Metsolan koulun Vanhempainyhdistyksen ja 
Metsolan koulun kanssa on Harjulassa 11.2.  
 
Muut asiat: koulurauhan kokous: Nummentaustan kouluilla ollut ilkivaltaa ja paikkaa on 
roskattu. Paikalla 10–20 vuotiaita nuoria jotka ovat tulleet autolla paikalle. Harjun koululla ollut 
samoja ongelmia, mutta ne loppuivat asennetun kameravalvonnan takia. Nummentaustalle voisi 
harkita myös kameravalvontaa ja Kartsan toimijat voisivat käydä myös Nummentaustan koululla. 
 
9. Saapunut posti 
 – Apuomenan jäsenyhdistyspäivitys, lähetetty 
 – Apuomenan jäsenmaksu 2014, hyväksytty ja maksettu 
  
10. Seuraava kokous 
 – Kokousaikataulun mukaan, Jari Niemelä on estynyt työmatkan takia 
 
 
11. Kokous päätettiin klo 19.30  

 


