
MAANINGAN PITÄJÄRAATI                                                                                                           muistio                                                                                             

 

Kokous: ti 5.7.2022 klo 18.30 

Paikka: Maaninkatalo (Maaningantie 32, 71750 Maaninka)  

Läsnäolijat: 

Pekka Ruuskanen pj. 

Seija Laakso varapj. 

Emilia Miettinen sihteeri 

Jukka Koskinen jäsen 

Merja Tolvanen jäsen 

Jorma Häiväläinen jäsen 

Emmi Rantala jäsen 

Kari Loponen varajäsen (sijaistaa Virpi Lappeteläistä) 

Johanna Hoffren varajäsen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.30. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat 

Todetaan kokouksen osanottajat ja kirjattiin heidät muistioon.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Muistion tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden päättäminen 

Muistion tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin kaksi henkilöä: Jukka 

Koskinen ja Jorma Häiväläinen. Muistio tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

5. Huiluuruppeemat 2022 toteuttaminen 

Huiluuruppaamat järjestetään pe 8.7.2022- su 10.7.2022. Perjantaille tarvitaan vähintään 3 

henkilöä talkoisiin ja lauantaina useampia talkoolaista.  

 

Perjantaina talkoolaisiksi ilmoittautuu mukaan 17-20 (21): 

Seija tulee klo 17 ja Jorma jatkaa n. klo 19: onginta ja liikenteenohjaus 

Kari ottaa ilmoittautumiset vastaan 

18-20 Johanna, pomppulinna 



 

Lauantaina talkoolaisiksi ilmoittautuu mukaan:  

Seija toripaikat 

Kari ja Jorma yleishenkilö (avaimet, yms.) 

n. klo 8.30 alkaen Merja artistihoustaaja (klo 9 alkaen ensimmäinen esiintyjä saapuu) 

n. klo 9.30 alkaen Emilia pomppulinnamaailmaan mukaan, mukaan tulee myös Jukka, 

Johanna, Seija  

Emmi hoitaa sählyturnauksen (sähköt ja vesi tarkistettava, Kari) 

 

Talkoolaisille tarjotaan ruat Veskun Kievarilla.  

 

6. Käärmelahden kyläyhdistys ry:n avustushakemus 

Käärmelahden kyläyhdistys ry hakee yhteensä 1200 euron avustusta kesätapahtuman 

(24.7.2022) järjestämiseen. Maaningan pitäjäraadin ei kannata myöntää avustusta vaan 

olla tukemassa ja mukana järjestämässä avustuksessa esitettyä kesätapahtumaa.  

 

Maaningan pitäjäraati haluaa tukea tapahtumaa. Ehdotetaan, että tuetaan tapahtumaa 

1000 eurolla. Ehdotus on linjassa aiempien tuettujen tapahtumien kanssa. Ehdotus 

hyväksytään. Tuodaan esille, että summalla tulisi hankkia jättihanskanyrkkeily ja 

pomppulinna, markkinointikustannuksia pienennettävä.  

 

7. maaninka.fi- verkkosivujen ylläpitotarjous 

Maaninka.fi-sivujen ylläpitäjäksi on kysytty nuorta maaninkalaista yrittäjää, Aatos Karttusta 

(yritys Karkuva). Karttunen on esittänyt pitäjäraadille tarjouksen, että päivittää sivuja 

tuntihinnalla 30 euroa/tunti. Laskutuksen on tarkoitus tapahtua kahden kuukauden välein. 

Hyväksytään tarjous. Laskutuksen yhteydessä tulee esittää tuntikirjaus.  

 

Pitäjäraadin materiaalien jako tulisi keskittää yhdelle henkilölle. Mikäli pitäjäraatilaisilla on 

materiaalia verkkosivuille niin sihteeri välittää ne eteenpäin.  

 

Jatkossa Karttuselle hoitaa pitäjäraadin asiat ja tapahtumat. Tapahtumailmoitukset voi 

tehdä verkkosivuilla, nykyisellään ne menee raadin omaan postiin. Muutetaan, että 

tapahtumailmoitukset menee jatkossa suoraan Karttusen sähköpostiin.  

 

8. Loppuvuoden kokouksien ajankohtien päättäminen 

Syyskuu: to 22.9.2022 klo 18.00 

Marraskuu: to 3.11.2022 klo 18.00 

Joulukuu: to 15.12.2022 klo 18.00  

 

9. Muut asiat 

Kokouksessa on laskettu äänet Kunnianhuilaajasta, ääniä tuli 138. Virpi Lappeteläinen on 

päättänyt erota Maaningan pitäjäraadista. Varajäsen Kari Loponen siirtyy varsinaiseksi 

jäseneksi.  

 



 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.  

 

 

 

 

 

Pekka Ruuskanen                                                             Emilia Miettinen 

puheenjohtaja                                                                  sihteeri 

 

 

 

 

 

Jukka Koskinen                                                                 Jorma Häiväläinen 

jäsen                                                                                   jäsen 

 

 

 


