MAANINGAN PITÄJÄRAATI

muistio

Kokous: ke 12.10.2022 klo 18.00
Paikka: Maaninkatalo

Läsnäolijat:
Varsinaiset jäsenet
Pekka Ruuskanen, pj.
Seija Laakso, vpj.
Emilia Miettinen, sihteeri
Merja Tolvanen
Jukka Koskinen
Kari Loponen
Emmi Rantala
Jorma Häiväläinen

Varajäsenet:
Johanna Hoffren (Jorma H. varajäsen)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02.
2. Todetaan kokouksen osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat ja kirjattiin heidät muistioon.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Muistion tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden päättäminen
Muistion tarkastajiksi ja mahdollisiksi äänteenlaskijoiksi valittiin Jorma ja Emmi. Muistio
tarkistettiin heti kokouksen jälkeen.

5. Maaningan pitäjäraadin nykytilanteen ja loppuvuoden talouskatsaus
Loppuvuoden toimintamäärärahaa on jäljellä n. 10 000,00 euroa. Keskusteltiin nykytilan ja
loppuvuoden talouskatsauksesta. Hyväksyttiin talouskatsaus.
6. Joulukauden avaus 2022 suunnittelu
Joulukauden avaus on tarkoitus järjestää la 26.11.2022. Mietittiin ajankohdan sopivuutta
huomioiden muut alueen tapahtumat. Maaninkatalo ja seurakuntasali on alustavasti
varattu 26.11.2022. Viime vuonna tapahtuma oli yrityskartanolla, josta tuli palautetta, että
paikka oli erityisesti ikäihmisille liian syrjäinen. Tapahtuma-aika voisi olla esim. klo 10-13.
Keskusteltiin, että suunnitteluun voisi perustaa työryhmän. Todettiin, että tehdään tänäkin
vuonna yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Viime vuonna
tapahtumaan meni noin 1180 euroa.
Päätettiin, että tapahtumapäivä on 26.11.2022 ja tapahtuma järjestetään
Maaninkatalolla/sen ympäristössä. Viime vuonna ostetut mainostaulut ovat tänäkin
vuonna käytettävissä.
Työryhmään valittiin Emmi, Johanna ja Pekka. Mukaan kysytään yhdistyksiä, kuten: MLL,
seurakunta, 4H, yrittäjät, Martat (Seija hoitaa). Työryhmä pitää kokouksen to 27.10.2022
klo 18.00 (Maaninkatalo) ja esittää alustavan ohjelmarungon seuraavassa kokouksessa.
Budjetiksi rajattiin alustavasti 2000 euroa.
7. Maaninka.fi logo
Maaningan yrittäjät ry on tekemässä mainostaulun ohiajotien varteen. Jos taulu tehdään
niin tauluun on tarkoitus saada maininta uusista maaninka.fi- verkkosivuista esille. Siihen
tarvitsisi logon. Maaninkaseura on ilmoittanut lähtevänsä mukaan eli kustannukset jaetaan
puoliksi. Päätetään, että osallistutaan logon kustannuksiin. Hinta-arvio logolle on
max.500,00 euroa.
8. Länsi-Maaningan Viitoset ry yhteistyöhakemus
Yhteistyöhakemuksen suuruus on 650,00 euroa ja se koskee joulutapahtuman sekä uuden
vuoden tapahtuman järjestämistä. Päätettiin, että osallistutaan joulukauden avaukseen
400,00 eurolla. Uuden vuoden juhla kannustetaan kyläyhdistyksen itsensä kustantamaksi.
Perusteluna päätökselle on, että rahaa jää yhteistyön rahoittamiseen mahdollisesti myös
muille kyläyhdistyksille.
9. Muut mahdolliset asiat
Aiemmasta keskustelusta poiketen pussihousukerho ei järjestä isänpäiväkonserttia
Maaningalla.
Maaninkatalolla on mainostaulu. Paikka on huono, koska se on vain toisella ovella, jossa on
vähän ohikulkukävelyä. Mainostaulu on tarkoitettu maaninkalaisille, jossa yritys saa kerran
vuodessa mainostaa viikon ajan. Mainos ei saa olla kaupallinen vaan yleishyödyllinen.
Keskusteltiin siitä onko mainostaulu aiheellista siirtää toiselle ovelle, asiaa selvitetään.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 3.11.2022 klo 18.00, paikka Maaninkatalo.
Kokouksessa käsitellään ensi vuoden budjetti, kirkonkylän laavun toteutus sekä
joulukauden avauksen toteutus.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.
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