Pirkkalankylän kyläyhdistys ry
Hallituksen kokous
Paikka: Ty Toivon talo, Kranaatinmäentie 94
Aika: keskiviikkona 24.1.2018
Paikalla: Juha Hyttinen (pj.), Pertti Pirilä, Aatto Kalliomäki, Risto Rasinen, Veli Häkkinen, Riitta
Savioja, Johanna Toiva, Pia Hakamäki (siht.), Merja Luoma, Jaakko Yli-Öyrä, Helena Lindqvist,
Elina Ahvonen, Pekka Jokela, Eeva-Liisa Pirilä

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5. Yhdistyksen taloustilanne
Käytiin lyhyesti läpi yhdistyksen taloustilanne eli kasvutuottotilin, käyttötilin ja käteiskassan saldot.
Riitta kertoi, että vuokratuloja on saatu karaokelaitteista, teltoista ja kahvinkeittimistä.
6. Avustusasiat /hakemukset
Omatoimirahan hakemus on tehtävä huhtikuussa. Viime vuonna toinen erillinen hakemus tehtiin
myös samaan aikaan (retkiluistelurataa varten). Ristolla olemassa aiempien vuosien hakemukset.
Sovittiin, että Risto lähettää aiemmat hakemukset malliksi ja Juha tekee tämän vuoden hakemuksen.
Keskusteltiin kyläporttien mahdollisista hankintakustannuksista ja nähtiin, että Pirkkalan kunnan
tulisi olla mukana hankinnassa.
7. Rantojen ym. sopimustilanne, tarvittavat toimenpiteet
Kyselyjä venepaikoista ei ole juuri vielä ollut. Yksi tilille tullut venepaikkamaksu on palautettu.
Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä yhteisalueiden osakaskunnan puheenjohtajaan, Tauno
Isotaloon, uuden vuokrasopimuksen tiimoilta sekä selvittää heidän seuraavan kokouksen
ajankohdan.
Nostettiin esiin, että Pappilan ranta-alueelle suunnitellulle venelaiturille on kannatusta eri suunnista,
eri toimijoilta. Tilanne vaatii kuitenkin tieoikeuksien muutoksia ja ilmeisesti kyseistä tieoikeutta on
haettu.
8. Telttalaatikko asiat
Riitta ja Juha voivat ostaa aiemmin teetetyt, mutta käyttötarkoitukseen hieman liian pienet laatikot
itselleen. Sovittiin, että Juha tekee uuden telttalaatikko tilauksen työpajalta.
9. Vuoden toiminnan suunnittelu
Elina kertoi, emäntätoimikunta on osallistumassa muinaismarkkinoihin (14.–15.7.). ja syksyn
vuosijuhliin. Lisäksi Helena ehdotti, viime vuonna toteutetun Noitakävelyn uusimista.
Sovittiin, että toimintasuunnitelmaan palataan seuraavassa kokouksessa.

10. Muut asiat
Sovittiin, että Risto selvittää toiminta-avustus asiaa emäntätoimikunnalle/-ryhmälle. Nähtiin, kyse
on aktiivisen vapaaehtoistoiminnan tuesta esimerkiksi teatteri. Kyse ei ole korvauksesta tai
palkkiosta. Emäntäryhmässä on kahdeksan henkilöä.
Tarkistettiin vuokrattavien laitteiden hinnat ja yhteyshenkilöt verkkosivuilta:
http://www.pirkkalankylankylayhdistys.fi/kylayhdistys/vuokrattavaa/
Karaokelaitteet ovat jatkossa Juhalla ja yhteydenotot kannattaa tehdä tekstiviestillä.
Sovittiin, että hankitaan karaokesetti (yhteensä 56 cd-levyä) hintaan 250 € ja lisätään niiden
vuokraus kotisivuille (20€), kun setti on hankittu. Setti ei sisällä lasten musiikkia.
Lisäksi rikkoutuneesta levystä korvausmaksu on 30€.
Kahvinkeitin jatkossa 20 € ja jäseniltä 10 €, hallituksen jäseniltä 0€.
Takuumaksu ulkopuolisilta 10 € eli Elinalle maksetaan siis 30€ ja palauttaessa keittimen saa
takuumaksun takaisin, jos se on pesty ja kunnossa.
Sovittiin, että Risto tekee listan kyläyhdistyksen olemassa olevista kalustosta hallituksen jäsenille
tarvittaessa täydennettäväksi.
11. Seuraava kokous
Sovittiin, että Riitta pyytää Annea lähettämään tilinpäätöstiedot Ristolle ja Juhalle.
Käsittely seuraavassa hallituksen kokouksessa ja toiminnan tarkastajille ne toimitetaan kuukautta
ennen vuosikokousta.

seuraava kokous 7.3.2018 klo 18 (Juha ilmoittaa kokousajankohdan vielä erikseen)
vuosikokouksen ajankohta 12.4.2018
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

