Nummentaustan asukasyhdistys ry.
Hallituksen kokous				PÖYTÄKIRJA 1/2016
13.1.2016 klo 19 Nummentaustan koulu
Läsnä: Mari Ekström, Heikki Kiuru, Teuvo Laine, Riitta Luhtala, Tuomo Mäkitalo ja
Matti Pirhonen

1. Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja Riitta luhtala avasi kokouksen klo 19.00.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
	Asialista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
	Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Ajankohtaiset asiat
	Kevättiedotteeseen tulevia tietoja: Talvirieha su 6.3  klo 10-13 Sohlbergin-
	kallioilla. Ohjelmassa mm. koiravaljakko, buffet, napakelkka ja koirapuistohank-
	keen esittelyä. Pilkkikisat Paloniemen uimarannalla 28.2 klo 10 alkaen. 
	Sää-/jäävaraus. Kevätkokous to 14.4 Ojaniittutalossa, ohjelmassa taloon tutustu-
	minen ja mahdollisesti Katri Piiparisen esitys. Aikuisten jumppa torstaisin Nummen-
	taustan koululla klo 16.30-17.15 kevätkauden hinta 20€. ( Hintaan korotus syys-
	kauden alussa vasta informaatiokatkoksen vuoksi). Kesäretki Porvooseen (suun-
	nittelu käynnissä). Koirapuistoasian eteneminen. Valtakunnallinen siivouspäivä
	28.5 (fb. sivuille mahdollisesti kartta, johon halukkaat kirpputorin pitäjät voisivat
	ilmoittaa osoitteensa). Petanque ja lentopallo jatkuvat kesällä. Ojaniittutalon
	iltakäyttöön ideoita pyydetään asukkailta, sama myös fb-sivuille. Jos tiedotteessa
	on vielä tilaa, lisätään yhdistyksen jäsenyydet Apuomenassa, Lukessa ja Lohjan
	kylissä. Annastiina Mäkitalo luvannut tehdä kevättiedotteen.
	Teatterin varaustilannepäivitys: lippuja jäljellä seitsemän kpl, pikkulehtiin
	vielä ilmoitus, puheenjohtaja tilaa väliaikatarjoilun.
	Koirapuistohankkeen tilannepäivitys: kaupungin suunnasta odotetaan karttaa, jonka
	jälkeen virallisen hakemuksen laatiminen.
6. Talous ja hallinto
	Tilillä rahaa noin 1000€, jäseniä 217.
7. Kevään 2016 toiminta
	Talviriehaan ja Porvoon matka-asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
8. Annetut lausunnot
	Ojaniitun kouluun oppilaiden siirtyminen tapahtuu siten, että vkon 8 jälkeen 
	siirtyvät kaikki oppilaat Nummentaustan koulusta, syyslukukauden 2016 alkaessa 
	siirtyvät silloiset nelosluokat, joita on kaksi. Silloisten yhden viidennen ja yhden
	kuudennen luokan siirtyminen vielä epävarmaa, jos tilaa on nekin luokat siirtyvät
	syyslukukauden alkaessa.
	Saajoksen tontti-asiassa kuulemistilaisuudet on nyt pidetty. Uusissa suunnitelmissa
	mahdollinen juna-asema on piirretty radan Vienolan puoleiselle puolelle.
9. Saapunut posti
	Postia ei ollut.
10. Muut esille tulevat asiat
	Puheenjohtajan taloyhtiössä on herännyt huoli mopoilijoiden liikennekäyttäytymi-
	sestä Keskilohjan alueella ja ehdotus yhteisen tapahtuman järjestämiseksi asukas-
	yhdistyksen kanssa. Tilaisuuteen tulisi mahdollisesti poliisi ja muitakin yhteistyö-
	kumppaneita ja mopoilijoita. Jatketaan tilaisuuden suunnittelua.
11. Seuraava kokous
	Seuraava kokous keskiviikkona 3.2.2016.
12. Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.
	

