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Aihe Johtokunnan kokous 

Aika 14.06.07 

Paikka Kylätalo 

Läsnä Henry Ahonen, Maija Raiskinmäki, (saapui myöhemmin paikalle) Sari Souk-
kala, Eemil Rintamäki, Satu Majamaa, Juho Soukkala, Veli Kujala. 
 

       

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Luettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen  4.4.2007 pöytäkirja. 

4 Kesäkeimit 

Keskusteltiin tilaisuuden järjestämisestä.  Anitta Soukkala toimii  
kahvinkeittäjänä, myynnissä on myös pullaa. Kahvin ja pullan 
hinnaksi päätettiin 1 €. 

Veli Kujala ehdotti kilpailulajeiksi hevosenkengänheittoa ja tikanheittoa.  
Keskusteltiin myös hernepussinheitosta ja kolikonheitosta. Valittiin seuraavat 
lajit, hevosenkengän, tikan ja kolikonheitto. Päätettiin että 
kolikonheitossa alkaa uusi kisa aina ½ tunnin välein. Kisaa heitetään 
10 sentin kolikolla.  

Kilpailulajeihin osallistumishinnoista päätettiin seuraavaa: 
Osallistumislaput maksavat 1 euron/kpl jokaiseen lajiin. 
Ostetaan tikkataulu Kylätalolle, koska ei ole ennestään olemassa. 
Tasatunnein on arvontaa. Hinnaksi päätettiin 1 €/lappu ja 2 eurolla 
3 lappua. 
Maija Raiskinmäki grillaa makkaroita. 1€/kpl ja 2 eurolla  3 makkaraa. 
Heittolajeissa euronhintaisella osallistumislapulla saa heittää 2 kierrosta. 
Satu Majamaa toimii kassanhoitajana. Juho Soukkala suunnittelee 
arpajaispalkintovoitot. Sari Soukkala on kolikonheittopaikalla. 
Eemeli Rintamäki on kirjurina heittolajeissa. Maria Soukkala suunnittelee 
tietokilpailun. 
Veli Kujala lupasi hommata hevosenkengät. Käytiin läpi arpapalkintoja 
joita onkin runsaasti. 
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5 Järjestäytyminen 

Keskusteltiin puheenjohtajan valinnasta. Juho Soukkalalla oli ajatuksena 
että olisi ns. kiertävä systeemi. Puheenjohtaja valittaisiin aina vuodeksi 
kerrallaan ja valittaisiin samalla systeemillä varatiiminvetäjä, joka olisi 
seuraavana vuotena puheenjohtaja. Varatiiminvetäjän työnkuvaan kuuluisi 
mm. pöytäkirjojen teko. 
Juho toimisi taustatukena tarvittaessa. Näin toimisisimme tiiminä ettei 
työt kaadu yhden henkilön harteille. Puheenjohtaja ja varatiiminvetäjä 
tekisivät myös yhteistyötä keskenään. 
Hyväksyimme asian. Puheenjohtajaksi valittiin Juho Soukkala ja varatiimin- 
vetäjäksi Satu Majamaa. 
Veli Kujala lupasi ottaa vastuun tulevasta nuotanvetotapahtumasta ja myös 
loppuvuoden ja ensi kevään tulevista tapahtumista. 

6 Muuta 

Olavi Soukkala oli kysellyt Juholta paalujen myymisestä hänelle. 
Keskusteltiin asiasta, palataan asiaan myöhemmin. 

Suunnitellaan ennen joulua jotain tapahtumaa kylälle. 
Keväällä suunnitellaan lehtistä tulevista tapahtumista kyläläisille. 

 

7 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo. 21.00 

 
 
Juho Soukkala   Sari Soukkala  
puh.joht.   sihteeri   


