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HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA

4.5.2016 klo 18

PAIKKA

Paukarlahden koulu

LÄSNÄ
Sami Harju
Raija Räisänen
Riitta Andersin
Toini Karhunen
Marja-Liisa Konttinen
Antti-Ville Pekkalin

puheenjohtaja
sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo18.00
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PAUKARLEHTI
- Laskutus: Rahastonhoitaja hoitaa Paukarlehteen myytyjen mainosten laskutuksen
erillisen listan mukaan. Kaffeteria Mummolan ja JM Akustointi ja Rakennus OY:n
mainoksista peritään vain 25€, koska mainokset lehdessä olivat epäselviä.
Mainoksista saadaan paremmat versiot syksyn lehteen.
-

Seuraava lehti: Kesän aikana kerätään aiheita syksyn lehteä varten. Seuraavissa
kokouksissa aiheita käsitellään lisää.

4. TONTTIMARKKINOINTI
- Saatesanat maanomistajille: Puheenjohtajan laatima versio hyväksyttiin. Kieliasua
korjataan vähän.
-

Postitus: Antti-Ville Pekkalin hoitaa postituksen lähiviikkoina.

-

Kunnan laskutus: Leppävirran kuntaa päätettiin laskuttaa seuraavasti:
Maanomistajien myyntihalukkuuksien kartoittaminen (1/1) 600 €
Markkinointisuunnitelman tekeminen (1/2) 200 €
Kylän asukkaiden tiedottaminen tonttimarkkinoinnista ja sen tavoitteista (1/2) 325 €
Yhteensä 1125€

5. GRILLIKOTIEN RAKENTAMINEN
- Tilannepäivitys-aikataulu: Grillikodat on tilattu viikolle 27. Soraa on tilattu yksi
kasettikuorma keskustan uimarannalle ja kasetti Paalimäen rannalle. Kuopion
Starkiin on avattu tili. Pohjantekotarvikkeet on tilattu.
Aloituskokous on pidetty. Päivämäärät, tuntimäärät ja osallistujien nimilista on
laitettava ylös aina talkootyötä tehtäessä.
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- Maanvuokraussopimus: Päätettiin vuokrata kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
keskustan uimarannalta ja Paalimäen uimarannalta määräalat 20 vuodeksi
200€/määräala.
-

Rahoitusjärjestelyt- pankkilaina, kirjanpito: Päätettiin Leppävirran Osuuspankilta
otettavan 15 000€ pankkilainan takaajaksi Riitta Andersin (291158-136X) ja Juri
Jämsén (210473-1371). Kirjanpidosta on tarkat ohjeet ja ne käydään läpi
myöhemmin.

6. TALKOOT 14.5.2016
- Grillikotien pohjien teko: Kaivuri tulee keskustan uimarannalle klo 8. Vanha
grillikatos siirretään pois ja siitä tehdään puukatos. Samalla tehdään muita
pienimuotoisia kaivuu- töitä molemmilla rannoilla.
-

Uimarantojen kuntoonlaitto, siivous ja venepaikkojen vuokraus: Päätettiin ostaa
talkooväelle syömisiä ja lisää siivousvälineitä rannalle.

-

Tiedottaminen: Puheenjohtaja tekee talkoista ilmoituksen ja se jaetaan facebookissa
ja kylän kotisivuilla.

7. MUUT ESILLE NOUSSEET ASIAT
- Päätettiin keskustan uimarannan grillikodan ulkoväriksi tumma ja räystäslaudat
maalataan valkoiseksi.
- Leppävirran kunnalta saatiin avustusta 1800€. Avustusta haettiin 4800€.
- Kyläyhdistykselle on tullut aloite Montessori-päiväkodin tiedotustilaisuuden
järjestämisestä kylällä. Kyläyhdistyksellä ei ole tässä vaiheessa resursseja tilaisuuden
järjestämiseksi.
- Päätettiin selvittää löytyykö kotisivujen vieraskirjalle ja torille uudenlaista versiota.
8. TALOUS
Kyläyhdistykselle on tullut seuraavat laskut, jotka päätettiin maksaa:
- Patentti- ja rekisterihallitus 20€
- Kotisivujen vieraskirjan lisenssimaksu 11.99€
- Traktorin rekisteröintimaksu 10€
- Traktorin liikennevakuutusmaksu 117.38€
9. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 6.6.16 klo18.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI:

_________________________
Sami Harju
puheenjohtaja

________________________
Raija Räisänen
sihteeri

