
Vuolenkosken kyläyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Kylätoimikunnan kokous 5/2016 

 

Aika: 4.7.2016 klo 18.00 

Paikka: Myllyn Grill & Cafe, Vuolenkoskentie 1514 

Liite: Läsnäolijat 

Liite 2: Torivalvojalista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja hyväksyttiin 

Päätösasiat: 

5. Iltatori ke 13.7.2016 

Puheenjohtaja ehdotti iltatorin pitämistä kuitenkin rannalla, kun kevyenliikenteen väylä on 

aika kapea. Kokouksessa päädyttiin siihen, että tori pidetään rannalla. 

Kahviossa ovat M. Purho ja J. Salonen, jotka hoitavat leivonnaiset ja lisäihmiset paikalle. 

P. Holmström hoitaa yhdessä T. Nurmen kanssa arpavoittolistat ajan tasalle. 

Tulevana toripäivänä informoidaan myyjiä torin pitämisestä rannalla. 

 

6. Vuoden kovin mökkiläinen 30.7.2016 

J. Salonen kertoi, että tapahtumaan on suunniteltu viisi erilaista rataa, joista hän ja P. 

Voutilainen vastaavat.  

Tapahtuman mainonta aloitetaan nyt, kun Tuu Tupahan – tapahtuma on saatu kunnialla ohi. 

Kokouksessa pohdittiin, että olisiko tapahtuman paikaksi kuitenkin parempi myllyn piha. 



Tapahtumaan on olemassa sponsori, K-rauta Holma. 

Tapahtumassa keskitytään aikuisiin, mutta ei kielletä nuorempiakin osallistumasta. 

Osallistumismaksu on 5€ ja se maksetaan paikan päällä. 

Keskusteltiin, että olisi kuitenkin hyvä tehdä soppatykillä jokin keitto. Keittoa voisi jo 

mainostaa niin, että sitä voi ostaa omiin astioihin.  

S. Särkiniemi, M. Niinipuu ja M. Purho ottavat päävastuun keiton valmistamisesta.  

Keiton lisäksi tarjolla on leipää ja mehua. 

Muut asiat: 

7. Torivalvojat kesän toreille 

Torivalvoja lista ei ole täyttynyt kuten sen kuuluisi ja sen takia kokouksen asialistalle asia 

laitettiin. 

Lista täyttyi hyvin kokouksen aikana ja lisäksi J. Salonen hoitaa parin henkilön kysymisen 

vielä listalle.  

 

8. Vetokisat 2017 

Puheenjohtaja otti puheeksi vetokisojen järjestämisen ensi kesänä. Hän on puhunut 

Maaseutuseuran puheenjohtajan I. Kilkkilän kanssa ja Maaseutuseura ei ole innokas kisoja 

järjestämään.  

Kokouksessa asiasta puhuttiin ja päätettiin, että kysytään Maaseutuseuralta luvan, että 

kyläyhdistys järjestää vetokisat muiden seurojen kanssa yhteistyössä. 

Kisoista tehdään yksipäiväiset ja ne pidetään 29.7.2017. 

Kyläyhdistys toimii kokoonkutsujana elo-syyskuun aikana kylän yhdistyksille yhteiseen 

palaveriin. 

 

9. Tuu Tupahan huutokauppa 

Huutokaupan tuotto monitoimihallin hyväksi oli 2700€ ja tapahtumassa myytiin lippuja 420 

aikuiselle, lapsia oli 80. Tapahtumassa oli noin 100 talkoolaista. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään 12.9.2016 klo 18.00 paloasemalla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 



Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

Vuolenkoskella 4.7.2016 

 

____________________________  _____________________________ 

Eero Paronen    Mirva Purho 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


