Huhtasuon Asukasyhdistys ry

PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2016
Aika:

Torstaina 6.10.2016 klo 18

Paikka:

Nevakatu 2 vuokratalon kerhohuone

Läsnä:

Liikenneninsinööri Timo Vuoriainen ja 19 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

Kokouksen alussa Jyväskylän kaupungin liikenneinsinööri Timo Vuoriainen kertoi
Huhtasuon alueen tulevista liikennejärjestelyistä ja muutostöistä.
Loka-marraskuun aikana järjestetään asukastilaisuus kadunrakennussuunnitelmasta
koskien Nevakatua. Rakentaminen alkaa v. 2017 kesällä. Asian valmistelijana toimii
Tapio Koikkalainen ja suunnitelman toteuttaa WSP.
Nousupysäkillä on jo penkki, nyt tulee myös vastakkaiselle pysäkille. Busseille tulee
kunnon levikkeet.
Suunnitelmassa on rakentaa aukio kadun varteen, jota voi hyödyntää tapahtumissa.
Rahkaraittia käyttää paljon pyöräilijät ja siitä otetaan koroke pois, joka on hankala myös
pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkeville.
Kävelyreiteille tulee kunnon valaistus.
Suluntieltä Laukaantielle pääsy on ruuhka-aikoina hidasta. Laukaantietä kehittää valtio
eikä kuulu kaupungille eikä ole tietoa, milloin ELY-keskus jatkaa tien kehitystä.
P-merkillä varustettua paikkaa Rahkaraitin varressa jotkut käyttävät kaatopaikkana: on
huonekaluja, romuautoja ym. Asian korjaamiseksi voi ottaa yhteyttä katu- ja puistoosastoon katupäällikkö Tuula Smolanderiin.

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tapio Ruosteinen avasi kokouksen.

2.

Kokousvirkailijoiden valinta
- puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Nieminen
- sihteeriksi valittiin Pirjo Misukka
- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Heikkilä ja Vesa Karvinen, jotka toimivat
tarvittaessa äänten laskijoina

3.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ilmoitus kokouksesta on ollut Keskisuomalaisessa Seurat ja yhdistykset-palstalla
29.9. (liite 2). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (liite 3)
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Päätetään jäsenmaksun suuruus v. 2017
Jäsenmaksun suuruus v. 2017: alueella asuva täysi-ikäinen henkilö 5 €,
kannatusjäsen 10 € ja yhteisöt 20 € tai haluamansa summa.

6.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma (liite 4)
Toimintasuunnitelma v. 2017 hyväksyttiin.

7.

Vuoden 2017 talousarvio (liite 5)
Talousarviosta otettiin pois frisbeegolfradalle arvioitu meno 100 € ja siirrettiin
laavun menoihin. Frisbeegolfrataa hallinnoi Jyväskylän Liitokiekkoilijat.
Talousarvio hyväksyttiin.

8.

Hallituksen jäsenten lukumäärän määrittäminen
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenmäärä on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
5 – 10 jäsentä. Päätettiin valita 6 jäsentä yhdistyksen puheenjohtajan
ehdotuksesta.

9.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi v. 2017 valittiin Tapio Ruosteinen.

10.

Hallituksen sihteerin valinta
Yhdistyksen hallituksen sihteeriksi v. 2017 valittiin Pirjo Misukka.

11.

Hallituksen muiden jäsenten valinta
Jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä, jotka ovat hallituksen jäseniä v. 2017
koska saivat äänestyksessä seuraavasti ääniä: Ellen Tuikkanen 15, Marjatta
Arpiainen 17, Pentti Orell 17, Seppo Hiltunen 17, Mikko Heikkilä 16 ja Vesa
Karvinen 17. Lisäksi ehdotettiin Pirkko Rastasta, joka sai äänestyksessä 3 ääntä,
joten ei tullut valituksi. Yksi äänestyslippu hylättiin.

12.

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnatarkastajaksi v. 2017 valittiin Kirsti Salo ja varatoiminnantarkastajaksi
Raija Rantanen.

13.

Kunniajäsenen valinta
Yhdistyksen hallitus esittää Anne Mustosta yhdistyksen kunniajäseneksi. Hän on
toiminut yhdistyksen hallituksen kokouksissa asiantuntijana. Kunniajäsenenä
hänellä on yhdistyksen hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Anne
Mustosen kunniajäsenyys hyväksyttiin yksimielisesti.

14.

Kokousten koollekutsumistavasta päättäminen
Yhdiksen sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan Keskisuomalaisessa
vähintään viikkoa ennen kokousta.

15.

Muut esille tulevat asiat
Lauantaina 8.10. on KKI-hankkeen tukemana viimeinen sieniretki, lähtö klo 13
seurakuntakeskuksen pihasta.

Kauneimmat joululaulut lauletaan 1.12. klo 18 Huhtasuon kirkossa. Palaveri
tapahtuman järjestämisestä on 10.11. klo 12 seurakuntasalissa.
Sammonkodin Säätiön apuraha on haettavana 20.11.2016 mennessä. Mikko
Heikkilä laatii hakemuksen riksapyörän hankintaan. Asiaa käsitellään hallituksen
kokouksessa.
Maataloustukea on mahdollista hakea metsänparannustehtäviin esim. moottorisahojen ym tarvikkeiden hankintaan.
Yhdistys tarvitsee jonkunlaisen varastotilan erilaisten välineiden säilyttämiseen.
Sulun Kiinteistöhoidolta voidaan kysyä tiloja vuokrattaviksi.
Asukaskahvit ovat keskiviikkona 26.10. klo 18 Kylätoimistolla, Jukka Laukkanen
koollekutsujana. Käsitellään kotisivuasiaa, koska Huhtasuo.fi-sivut loppuvat
vuoden lopussa. Aiheina lisäksi kaupungin ja alueen asukkaiden välinen
yhteistyö ja sen toimivuus.
Pirkko Rastas ehdotti, että koulun ja Huhtakeskusken välissä olevat penkit
otetaan pois, koska niillä lorvii sekakäyttäjiä ilta-aikana. Penkkejä on kuitenkin
oltava vanhuksia varten. Jos huomaa häiriökäyttäytymistä, voi soittaa vartijan tai
poliisin paikalle.
Laavulla olevan Mänty-Miinan päälle toivotaan katosta.
Alaikäiset suomalaisnuoret häiriköivät R-kioskilla ja vartijan on usein puututtava
häiriköintiin.
Roskaaminen alueella on vähentynyt. Pentti Orell kiertää pari kertaa viikossa
alueella keräten roskia. Pentti Orelille ehdotettiin lahjakorttia kiitoksena kenkäkauppaan lenkkareiden ostoa varten.
Hallitus on päättänyt tarjota ruokailun 2016 hallituksen jäsenille ja talkoolaisille
Ahjokeskuksen ravintola-pizzeria Operassa 17.11. klo 16. Pirjo Misukka hoitaa
kutsut ao henkilöille.
16.

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Nieminen päätti kokouksen klo 19.45.

Tuomo Nieminen, pj

Pirjo Misukka, sihteeri

Kokouksen valtuuttamina pöytäkirjan tarkastajina olemme pöytäkirjan tarkastaneet ja
todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Mikko Heikkilä

Vesa Karvinen

