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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 4.4.2007 

Paikka Kylätalo 

Läsnä Henry Ahonen, Maija Raiskinmäki, Sari Pahkasalo, Satu Majamaa, Veli Ku-
jala ja Juho Soukkala 
 

       

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 9.2.2007 pöytäkirja.  . 

4 Vuosikokousasiat 

Vuosikokousaika torstaina 26.4. klo 19, kahvitus klo 18.30 alkaen 

Tilinpäätös allekirjoitettiin 

Toimintakertomus 

Talousarvio  

Jätevesiyhtymän perustaminen, kokouskutsuun.   

5 Kyläsuunnitelma 

Käytiin läpi kyläsuunnitelma ja todettiin, että siihen pitää lisätä vielä kylätalo-
usosuus ja vapaamuotoisia tapahtumia. 

6 Kylätalon jätevesijärjestelmä 

Soukkajärven al. kalastusseura on rakennuttanut vesiensuojeluhankkeen 
yhteydessä kylätalon jätevesijärjestelmän vuonna 2005, joka olisi joka tapa-
uksessa jouduttu jossakin vaiheessa rakentamaan.  Kokonaiskustannukset 
olivat 3923,19 €, josta kaupunki maksoi omarahoitusosuutena 1647,74 €.  
Loppuosan kalastusseura laskuttaa viiden vuoden maksuajalta kyläyhdistyk-
seltä.  Hyväksyttiin lasku. 
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7 Mikroaaltouuni 

Kylätalolle on jouduttu hankkimaan uusi mikro, kun vanha ei enää toiminut 
kunnolla.  Asiasta ilmoittivat päiväkerhon pitäjät.  Hyväksyttiin hankinta. 

8 Vanha kahvikalusto 

Mikko Raiskinmäki ja Veikko Kujala ovat kertoneet, että kahvikalusto tai mitä 
siitä on ollut jäljellä, olisi tuotu kylätalolle, ennen kuin sinne hankittiin kahvi-
kalusto v. 1982.  Jos näin on, kahvikalustoa ei ole ollutkaan huutokauppa-
hetkellä, vain tyhjä säilytyslaatikko, jota ei oltu tarkistettu ostettaessa.   Mer-
kittiin tiedoksi, että asia ei aiheuta toimenpiteitä.  Vanhoja kultareunaisia 
kuppeja on kylätalolla, joten kysymys lienee näistä kupeista, jotka on tuotu 
kylätalolle aikaa ennen kuin kylätalolle on hankittu oma kahvikalusto vuonna 
1982. 

9 Jäsenmaksut ja tiedote tapahtumista 

Kokouskutsuun laitetaan tietoa kesän tapahtumista.   

− pyöräilytapahtuma helatorstaina 24.5. Huusankoskelle, kylätalolta klo 
12, kodalla klo 13 alkaen. 

− Kesäkeimit lauantaina 16.6. klo 10 – 15. Torimyyntiä, kilpailuja lapsille ja 
aikuisille.     

− nuotanvetotapahtuma Mäkelän rannassa sunnuntaina 15.7. klo 12. 
 

10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 21.10. 

 
 
Veli Kujala   Juho Soukkala  
puh.joht.   sihteeri   


