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Mattila Mäntylä Kuusela asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika  

Torstai 28.11.2013 klo: 17.30 – 18.30 
 
Paikka  

Mäntylän koulu 
 

Läsnä  Johtokunnasta: 
  Seppo Räihä 
  Nina Leinonen 
  Timo Särmälä 
  Hanna Sievänen 
  Janne Honkanen 
  Kirsi Jämsén  
  + Juha Peuhkuri 

 
 
1. Kokouksen avaus, virkailijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta  
 

Kirsi Jämsén avasi kokouksen. Valittiin Kirsi Jämsén kokouksen 
puheenjohtajaksi ja Hanna Sievänen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi 
valittiin Juha Peuhkuri. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 

Kokouskutsu on laitettu johtokunnalle 14.11.2013 sähköpostilla, ilmoitukset 
kylän ilmoitustaululle sekä Siwan ilmoitustaululle sekä Mattila Mäntylä 
Kuusela facebook sivuille ja yhdistyksen kotisivuille. Kokous todettiin laillisesti 
kutsutuksi määräajassa sekä päätösvaltaiseksi riittävän osallistujamäärän 
mukaan. 

 
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
 
  Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista työjärjestykseksi. 
   
4. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvio, johtokunnan esitys  
 

Kirsi Jämsén esitteli johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmasta sekä 
talousarviosta vuodelle 2014 (liite 1.). Päätettiin hakea kaupungin toiminta-
avustusta vuodelle 2014 tiukasta kaupungin taloustilanteesta huolimatta.  
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5. Henkilövalinnat vuosille 2014 - 2015 
  

Kirsi Jämsén valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle ja Seppo Räihä varapuheenjohtajaksi. Hanna Sievänen 
jatkaa sihteeri/rahastonhoitajan virassa. Johtokunnan muut jäsenet ovat Tiina 
Anttila, Nina Leinonen, Timo Särmälä, sekä Janne Honkanen. 
Toiminnantarkastajana jatkamaan valittiin Katri Jokipelto.  
 
Johtokunnan määrää vähennettiin kahdella jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä. 

 
6. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma 
 

Puheenjohtaja Kirsi Jämsén esitteli johtokunnan esityksen 
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014. Sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset pidetään erikseen sovitun aikataulun mukaisesti, kevätkokous 
pidetään maaliskuussa, syyskokous marraskuun aikana.  Lisäksi johtokunta 
kokoontuu tarvittaessa esim. laskiaistapahtuman järjestelyä koskevissa 
asioissa tai muissa alueen asioita koskevissa asioissa (mm. kaksoisraide, 
koulun kuulumiset jne.) ja informoi niistä jäsenille edelleen.  
 
Laskiaistapahtuma pidetään perinteisesti laskiaissunnuntaina helmikuussa.  
Kirsi järjestää polttopuut sekä kyselee koiravaljakoita tapahtumaan, kysytään 
hevosta tai ponia tapahtumaan, rehtorilta kysellään mahdollista koululaisten 
järjestämää arpajaistapahtumaa ja talkoolla hoidetaan teltan pystytykset, 
grillaukset yms. asiaan kuuluvat hommat. Eli vapaaehtoisia tarvitaan mukaan. 
Seppo Räihä järjestää pilkkikisan perinteiseen tapaan lapsille.  
 
Uuden vuoden vastaanotto järjestetään lammella vapaamuotoisesti, eli kutsua 
laitetaan facebook sivuille, mutta muuten ei asukasyhdistys ole tapahtumassa 
erikseen mukana niin vielä tänä vuonna 2013 kuin ensi vuonnakin.  
 
Jokavuotiset stipendit jaetaan keväällä Mäntylän koulun oppilaille reilusta 
kaveruudesta kuten aikaisempina vuosina, eli 20 €/oppilas, kultakin luokalta 
yksi tyttö ja yksi poika. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
Koulun irtaimiston kirpputori järjestetään vielä kerran Mäntylän koululla 
sunnuntaina 15.12.2013. Tilaisuudesta viestitetään ilmoituksella facebook 
sivuilla sekä kotisivuilla. Johtokunnan ja muiden vapaaehtoisten apua 
toivotaan taas kerran tapahtumaan.  
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8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30. Seuraava kokous kutsutaan koolle 
erillisellä kutsulla. 

 
 
 
  Kirsi Jämsén  Hanna Sievänen 
  puheenjohtaja sihteeri 
 
 
  Juha Peuhkuri 
  pöytäkirjantarkastaja  
 


