VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS
Aika: Torstaina 4.5.2017 klo 18:00 – 19:45
Paikka: Airport Hotel, Kansi

PÖYTÄKIRJA

3/2017

Nykyisten yhdistys-sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua myös sähköpostilla, tietoliikenneyhteydellä tai
muulla teknisellä apuvälineellä. Nyt olisi tärkeää, että vastaisit oletko tulossa kokoukseen ja jos et niin
kerro hyväksytkö esitetyt hankinnat ja mahdolliset muut esityslistassa olevat asiat.
Osanottajat

Matti Niskanen
Eva Maijala
Antti Pirttikoski
Juha Parrila
Pasi Kouva

Sähköpostilla osallistuneet
Helena Mattlar
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Mikael Leppilahti

puheenjohtaja
jäsen, sihteeri
jäsen
jäsen, satamanhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Marko Elorinne
Harri Tarvainen
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne

varapuheenjohtaja
jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen

Lisäksi

Pekka Raitamaa
Seija Ollila
Markku Juntunen
Samu Oja
Antero Jääskö
Päivikki Kallio
Hanna Lehmikangas, Touhula

30 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
31 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
32 §. Hankintoja
Talvitapahtuman palaute/kehittämispalaverissa tuli esille, että kun tapahtumamme ovat kasvaneet
aika suuriksi yleisötapahtumiksi, niin tarvitsemme muutamia laitteita, joilla turvataan tapahtumien
onnistuminen.
- La-käsipuhelimet paikoituksesta vastaavien käyttöön 4-6kpl (kustannukset vielä tarkentamatta,
mutta muutama kymppi/kappale).
- Maksukortti pääte. Kustannus n. 80€ ei kuukausikuluja mutta %osuus myynnistä.
- Kuulutuslaitteiden osto tai vuokraus (langaton mikki ja kaiutin, joka asennetaan tolppaan)
kustannukset selvitetään.
Päätettiin hankkia:
- PMR –puhelimia hinta n. 80€/2kpl (Markku J. ja Marko voi hommata), 4 puhelinta, tai
lainataan, Juha Parrila selvittää
- Maksukorttipääte (Markku J. hoitaa)

-

Watti Matti äänentoistolaite 150€, vuokrataan

33 §. ProOulunsalo tiedotuskanava
Lupa allekirjoittaa palvelusopimus ProOulunsalo tiedotuskanavaan liittymiseksi
- Tämä on LC-Oulunsalon toteuttama tiedotuskanava, johon on tarkoitus saada mukaan iso osa
Oulunsalon järjestöjä, urheiluseurat, yhdistykset, ym.
- Tämän kanavan kautta voimme parantaa tapahtumiemme tiedottamista Oulunsalolaisille. Tämä
toiminta on maksutonta.
- Matti kävi tuossa esittelytilaisuudessa ja tämä tuntui hyvältä asialta, johon meidän kannattaisi
liittyä.
- Liitteissä on tästä lisää.
Päätettiin ottaa tiedotuskanava käyttöön.
34 §. Kesätapahtuman järjestelyt
Tuossa talvitapahtuman palaverissa sovimme jo alustavasti kesätapahtuman järjestelyistä ja nyt
sovimme järjestelyihin lupautuneiden kanssa tarkemmin järjestelyistä. Palaverissa olisi tarkoitus
sopia lopullisesta ohjelmasta sekä työnjaosta. 32 §:ssä mainittujen hankintojen tekemiseen
valitsemme henkilöt, jotka tietävät ko. laitteista ja valtuutamme henkilöt niitä tekemään.
Kesätapahtuma on 10.6. (katso liitteenä oleva esiteluonnos.
Sovittiin järjestelyistä.
35 §. Liikuntakerho
Järjestämmekö liikuntakerhoa tänä kesänä? Löydetäänkö sille vetäjää. Olemmeko valmiita
palkkaamaan liikuntakerholle vetäjän, jos jäsenistöstämme ei löydy vapaaehtoista vetäjää?
Päätettin, että liikuntakerhon vetäjänä toimii mahdollisesti OP-kesätyöntekijä.

36 §. Vihiluodon kevätsiivoustalkoot
Perinteinen Vihiluodon nokan talkoopäivä on lauantai 20.5.2017.
37 §. Muut asiat
Lampaat saapuvat 4.6.2017.
38 §. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja
LIITTEET
1 ProOulunsalo
2 Kesätapahtuma
3 Ohjelman kulku
4 Kesätapahtuman tehtävät

Eva Maijala
sihteeri

