
Kylätoimikunnan kokous 

1 § Kokous avattiin ja katsottiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirja tarkastetaan lukemalla kokouksen päätteeksi.

3 § Puheenjohtajaksi vuodelle 2006 valittiin Annikki Ruuhilehto, varapuheenjohtajaksi Jouko 
Ruuhilehto.

4 § Sihteeriksi vuodelle 2006 valittiin Marita Autiomäki ja varalle Reijo Vuorinen.

5 § Rahastonhoitajaksi vuodelle 2006 valittiin Maarit Autiomäki. Hänelle myönnetään myös 
rahankäyttöoikeus kylätoimikunnan tiliin.

6 § Tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valittiin Pertti Kierros ja Seija Ruuhilehto.

7 § Annikki luki kirjeen jonka lähettää jokaiselle talkoolaiselle koskien ensi kesän työntekijöitä. 
Sen myötä löydämme kaikki halukkaat. Mahdollinen tuotto jaetaan talkoolaisten kesken. 
Siivousporukka jatkaa samalla kokoonpanolla.

8 § Ilmoitus Teostomaksujen muutoksista.

9 § Tutustuttiin levähdysalueen suunnitelmiin jotka Tuomo Oksanen toi.

10 § Laitetaan lavalle ilmoitukset että tanssijat tanssivat omalla vastuulla.

11 § Laavulle menemme paistamaan makkaraa 19.6.-06 klo 19.

12 § Salme Kytölä ostaa tarvikkeet lavalle ym. tilaisuuksiin.

13 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Annikki Ruuhilehto Marita Autiomäki
pj. siht.



Kylätoimikunnan ylimääräinen  kokous  19.5.2006 klo 19 koululla Tuomo Oksasen 
kylätoimikunnalle lähettämän kirjeen johdosta

1 § Puheenjohtaja luki toisen Tuomo Oksasen lähettämän kirjeen, josta sitten keskusteltiin.

2 § Pertti Kierros kertoili kunnanhallituksen visioita tieasioista ja suunnitelmista 2007-11 ja 
esim. uuden Vaasa-tien linjauksista.

3 § Lähetetään avoin kirje kunnanhallitukselle ja Tuomo Oksaselle saatekirje.

4 § Tuomo Oksasen asia on osaltamme loppuunkäsitelty tältä osalta.

5 § Tarja Riihimäki toi Järviradion mainosten hinnat. Kokeillaan 250 € hintaista mainospätkää 
tanssien ja teatterin mainonnasta.

6 § Teoston maksut kunnossa, koko kesän maksu 81 €. Teatteriesitykset sovitaan myöhemmin.

7 §  Ilmoitustaulun paikka siirretään postilaatikoiden taakse. Niilo hoitaa asian.

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Annikki Ruuhilehto   Maarit Autiomäki
pj.  siht.



Kylätoimikunnan kokous koululla 24.9.2006  klo 19

1 § Kokous avattiin ja katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirja tarkastetaan lukemalla kokouksen päätteeksi.

3 § Kesällä 2007 pidetään tanssit: 22.6, 7.7, 21.7, 4.8, 18.8.

4 § Annikki järjestää orkesterit.

5 § Lavalle uusitaan lattia. Lattia avataan syksyllä. Oiva kysyy tarjouksia vilmivanereista. Reijo 
kutsuu porukat koolle talkoisiin.

6 §  Järjestyksenvalvojakortit uusittava viimeistään 2007. Kysellään kuinka se tapahtuu. 
Kylätoimikunta maksaa vain niille uusinnat jotka ovat aktiivisesti mukana 
järjestyksenvalvojina.

7 § Kylätoimikunta maksaa näytelmäpiirin kurssimaksut.

8 § Jouko ajaa ladut talvella 2006/2007.

9 § Retkelle lähdetään keväällä 2007 viikoilla 14 tai 15 johonkin lähelle, keskivertohintaiseen 
paikkaan. Annikki kyselee tarjoukset.

10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Annikki Ruuhilehto     Marita Autiomäki
pj.      siht.
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