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1§

pj.

Käärmelahti

Hannu Räisänen

vpj.

Leppälahti

Eija Saastamoinen

siht.

Käärmelahti

Sari Gullans-Sirviö

jäsen

Leinolanlahti – Kurolanlahti – Pulkonkoski

Aarne Blom

rahastonhoitaja

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (lisätty esityslistaan
kokouksen alussa)
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille ja
pöytäkirjan tarkastajat hyväksyivät pöytäkirjan allekirjoittamalla sen.

5§

VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA (lisätty
esityslistaan kokouksen alussa)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Räisänen ja Aarne Blom.

6§

NUORISOTAPAHTUMA DBH 3.6.2016
DBH-tapahtumaa koskeva laina-asia on hoidettu 10.5.2016. Lainan nostamisen
allekirjoittivat puheenjohtaja Minna Valtanen ja sihteeri Eija Saastamoinen. Minna
Valtanen toimii henkilötakaajana. Laina on nostettu omalle tililleen, joka on perustettu
lainaa varten. Tällä helpotetaan tapahtuman kirjanpitoa. Lainat tulevat maksuun
heinäkuun 2016 lopussa. Minna huolehtii, että tapahtumasta tai lainasta ei synny
Maaningan Kylät ry:lle kustannuksia. Päätös tapahtuman onnistumisesta mavilta on
on tullut kokousta edeltävällä viikolla. Tapahtumassa mukana olevien nuorten kanssa

on tehty työsopimukset, joissa luvataan tapahtuman hyvästä hoidosta 100 euron
palkkio. Maksuun palkkio lähtisi 4.6.2016. Tämän osalta pohdintaa, Aarne ehdotti
että olisiko parempi myöhästyttää maksua seuraavan viikon maanantaille, jotta
tapahtuma on ohi ennen palkkion maksua.
Tapahtuma kuuluu osana Maaningan Kylät Ry:n kirjanpitoa, vaikka sille oma tili on
perustettu. Tarkastettava Kalakukon rahoituksen infopaketti (Minna ja Aarne hoitaa),
että kaikki tulee maksatuksen kannalta oikein. Tilintarkastus tapahtuman osalta
tehdään kesken kauden.
Iltapäivätapahtumaa varten Seikkailukeskukselta on ostettu aktiviteettejä yhteensä
2300 eurolla. Seikkailukeskus hoitaa koko tähän kuuluvan kokonaisuuden.
Kuopion Sirkukselta on ostettu jättihanskat ja sumopainivarusteet. He hoitavat
tämän kokonaisuuden.
Lämppäri Majuri aloittaa klo 19. Klo 20 aloittaa pääesiintyjä Portion Boys.
Sisäänpääsy maksu on 5 euroa, joka maksetaan heti tapahtuma-alueelle tultaessa
jo iltapäivällä. Sisäänpääsymaksulla saa yhden 0,5l limpparin. Tätä varten
Maaningan Mahti on tehnyt sopimuksen Hartwallin kanssa. Mahti ylläpitää kioskia,
jossa on nuorten toivomaa myytävää.
Koko päivän ja illan juontamassa on DJ Ismo.
Kokonaisuudessa tapahtumaa varten Maaningan Mahdilta tulee talkoolaisia 10-15,
nuoria on töissä 8. SPR – Maaningan jaosto, järjestyksenvalvojat ja äänentoistolaitteita hoitavat henkilöt on ostettu tapahtumaan.
(Liitteet 1 ja 2)
7§

KOIRAPUISTO MAANINGALLE
Hanketta pääasiallisesti hoitava Liisa Pietikäinen ei päässyt kokoukseen mukaan,
joten tämän hetken kuulumisia asian tiimoilta ei kuultu. Yleisesti keskusteltiin vielä
puiston sijoituspaikasta. Todettu että paras paikka puistolle on Teboilin kylmäaseman
viereinen tontti.

8§

HUILUURUPPEEMAT 15.-17.7.2016
Edellisessä kokouksessa ehdotettu kilpailu köydenveto järjestetään Huiluuruppeemilla siten, että aamupäivällä on semifinaalit ja iltapäivällä finaalit. Kilpailu on kirjattu
ohjelmalehtiseen. Kaupungin nuorisopuolelta tulee avustaja kilpailun vetämistä
varten. Avustaja selvittää säännöt, hoitaa kisaluettelon, tulostaulun jne. Minna

Väisäsen kautta saadaan köydet, jotka on ilmeisesti Urheilutalon varastossa.
Maaningan Leijonia kysytty mukaan mutta he eivät lähde mukaan järjestelyihin.
Kilpailua varten tarvitaan tuomari sekä kaksi avustajaa. Tuomariksi ehdotettu
eläköityvää Maaninkajärven koulun rehtoria Kari Loposta. Kaupunki hoitaa ilmoittautumisten vastaanoton.
Markkinatorille lauantaiksi laitetaan Maaningan Kylien teltta, johon toivotaan esittelijöitä kertomaan kylien tonttitarjonnasta ja siitä, millaista on asua Maaningalla.
Tonttiasioista sovittiin, että täytyy selvittää missä niistä on tietoa kaupungin päässä.
Telttaan voisi laittaa kaupungilta tonttikartan, johon kylien edustajat voivat
täydentää oman kylänsä vapaat tontit. Ideoitiin myös kylien asioiden esittelyä
esim lakanan avulla, johon voisi kirjata kylien asioita, etuja, eri puolia.
Telttaan laitetaan myös kyläkirjamyyntipiste.
9§

MUUT ASIAT
Muita asioita ei tullut esille

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Maaninka 10.5.2016
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