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1§

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
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille ja
pöytäkirjan tarkastajat hyväksyivät pöytäkirjan allekirjoittamalla sen.

5§

VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Häkkinen ja Matti Koistinen.

6§

YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE
Taloudellinen tilanne on varsin hyvä, saldo 5.4.2016 on 3787,20 euroa.
Maksamattomia laskuja ei ole. Rahastonhoitaja arvioi että kaikki kannatusjäsenmaksut lienevät jo tulleen tilille.

7§

KOIRAPUISTO MAANINGALLE
Koirapuistoa on Maaningan kylälle asukkaiden puolesta kovasti toivottu. Hanketta
puuhaava Liisa Pietikäinen esitteli koirapuistoasiaa. Liisa Pietikäinen muisteli, että
koirapuistohanke olisi päätetty jo entisen Maaningan kunnan hallituksen kokouksessa
mutta lopulta hanke on jäänyt toteuttamatta. Liisa Pietikäinen on tiedustellut Kuopion
kaupungilta paikka koirapuistolle soveltuvaa paikkaa. Hänelle on tarjottu kolmea
vaihtoehtoa puiston paikaksi. Teboilin kylmäaseman viereinen yritysalueeksi
kaavoitettu tontti, paloaseman läheisyydessä oleva tontti sekä ulkoilu/ pururadan
alueella sijaitseva tontti. Teboilin alueen yrityskaavoitus voi jossain vaiheessa olla
hankaluus koirapuiston kannalta, mahdollisesti alueelle tuleva yritystoiminta siirtäisi
mahdollisen koirapuiston pois. Paloaseman alue on liian kostea. Ulkoilu/ pururadan
alue on hieman syrjäinen.
Sijainniltaan ja maaperältään parhaaksi on arvioitu ns Teboilin alue. Otetaan riski sen
asian suhteen, jos tulevaisuudessa alueelle on tulossa yritystoimintaa.
Maaningan Kylät ry hakisi toteutusta varten talkoorahaa mutta toteutus tapahtuisi
täysin talkoovoimin. Maaningan Kylät ry olisi koirapuiston ylläpitäjä lähinnä toiminnan
tarkkailijana. Vuosittaista rahallista tarvetta puiston ylläpitämiseen ei ole.
Koirapuistoa varten tarvittavia materiaaleja käyty läpi sekä ehdotelmia eri aktiviteettiä
tukevista kiinteistä rakenteista. Mukaan toimintaan kysytään Maaningan Kenneljärjestöjä. Liisa Pietikäisellä saatavilla kartta paikkaehdotuksista koirapuistolle.

Hän vie hanketta eteenpäin Maaningan Kylien hallituksen luvalla siten että, Kylät ovat
taustajärjestönä mukana. Hän tiedottaa hallitusta asian etenemisestä.
8§

KEVÄTKOKOUSASIAT: tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Rahastonhoitaja Aarne Blom esitteli tilinpäätöksen. Suurin kuluerä oli vuoden 2015
DBH tapahtuman pääesiintyjä Uniikki. Tapahtumassa soitetusta musiikista Teosto
laskutti Maaningan Kyliä. Muita erinäisiä vuoden aikana syntyneitä kuluja on ollut
muun muassa dataliikenne- ja postituskulut sekä Huiluu -markkinoiden toripaikkavuokra. Maaningan Kylät ry on hankkinut tuottoa myymällä Kyläkirjoja. Aarne Blom
mainitsi, että verottaja saattaa kiinnostua kirjamyynnin tuloista, mikäli ne ylittävät
tietyn rajan. Raja lienee useamman tuhannen euron kohdalla, joten Kylillä ei ole syytä
huoleen asian suhteen.
Puheenjohtaja Minna Valtanen esitteli vuosikertomuksen (liite 1).
Hallitus luovuttaa tilinpäätöksen toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastaja Veli
Niskanen.

9§

NUORISOTAPAHTUMA DBH 3.6.2016 MAANINGALA
Puheenjohtaja Minna Valtanen kertoi saaneensa Kalakukko ry:n Voimoo Nuorista
hankkeelta myönteisen tiedon sähköpostitse myönnettävästä avustuksesta DBHtapahtumalle. Kirjallisen päätöksen saaminen maaseutuvirastolta (MaVi) on hidasta.
Pankinjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa on myös tullut myönteinen päätös
lainalle tapahtuman alkurahoitusta varten. Laina tarvitsee vaan henkilötakaajat.
Yhdistys ei voi olla lainan hakijana joten laina on haettava yksityishenkilönä.
Puheenjohtaja hakee lainan.
Voimoo Nuorista hankkeeseen on lähtenyt mukaan 8 henkilöä, jotka ovat 15 vuotiaita
tyttöjä ja poikia. Kokoontumisia on ollut muutamia, talkootunteina joka sisältää
tapahtuman suunnittelua. Hankkeena nuorilla on tehdä tapahtumajärjestäjän opas.
Kevään mittaan nuorten kanssa tulee kirjoittaa työsopimukset.
Tänä vuonna tapahtuma on siirretty Maaningan Kasinolle ja tästä syystä Maaningan
Mahdin kanssa on tehty vuokrasopimus kasinon vuokrasta. Mahti hankkii esiintyjän,
joka on nuorten avustuksella valittu Portion Boys. Mahdollisen lämppäriesiintyjän
kanssa on neuvottelut kesken.
Mahti hoitaa myyntipuolen, joten Maaningan Kylät ry eivät voi osallistua tapahtumaan
myyntiin. Koko tapahtuma sijoittuu kasinon alueelle, myös iltapäivästä alkava
kaupungin järjestämät aktiviteetit nuorille. Tapahtuma kokonaisuudessaan alkaisi
noin klo 16-17.
Vanhempainyhdistykset ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan myyntiin, joten heitä
tulee tiedottaa lähempänä asiasta.
Puheenjohtaja lupaili huhtikuun loppuun markkinointijulisteita.

10 §

KYLIEN KUULUMISET/ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Sähköpostilistat päivitettävä kaupungin suuntaan. Puheenjohtaja välittää nyt osan
viesteistä, mitä on jäänyt tulematta kaikille.
Keskustelua Huiluuruppeemista, jotka ovat tänä vuonna 15.-17.7. Lauantai on
perinteisesti toripäivä.
Vuoden 2016 kunniahuilaaja äänestys on alkanut, äänestyslaatikot perinteisissä
paikoissa.
Huiluuruppeemien ohjelmat menevät painoon 2 viikon kuluessa.
Matti Koistinen ehdotti jo aiemmin ohjelmistossa ollutta köydenvetoa taas otettavaksi
mukaan ohjelmistoon. Leijonia houkutellaan mukaan, he ovat ennen olleet kisan
vetäjiä. Tästä avoinna olevasta ohjelmanumerosta johtuen esitetty toive, että
ohjelmalehtiset menisivät painoon vasta hieman myöhemmin.
Jouni Piirainen esitti kutsun kaikille hallituksen jäsenille Antti Heikkisen konserttiin

Tuovilanlahden nuorisoseurantalolle 10.4.2016.
11 §

SEURAAVA KOKOUS
Maaningan Kylät ry:n kevätkokous 10.5 2016. Paikka ja ajankohta ilmoitetaan
hallitukselle myöhemmin, ilmoitus paikallislehteen 2 viikkoa ennen kokousta.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Maaninka 5.4.2016
________________________________
puheenjohtaja Minna Valtanen

______________________________________
sihteeri Eija Saastamoinen

Pöytäkirjan tarkastajat
________________________________
Hanna Häkkinen

______________________________________
Matti Koistinen

