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Läsnä

19 kyläyhdistyksen jäsentä

osanottajaluettelo, liite 1

1
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leena Virri-Hanhijärvi avasi
kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi. Hän kertoi alustavasti
hankkeesta, josta
tässä kokouksessa keskusteltiin tarkemmin myöhemmin.
2
Ilkka Ekojärvi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Leena Reku
sihteeriksi
ja Mirja Pajunen ja Tuula Ruusunoksa pöytäkirjan tarkastajiksi.
3
Kokouksesta oli ilmoitettuTyrvään Sanomissa 13.10. ja syyskuussa
ilmestyneessä
Lantulan aika -lehdessä. Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4
lisättiin

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Tapahtumat -kohtaan

pyhäkoulu yhdeksi talvitapahtuman järjestäjäksi ja peräkonttikirppis
pidettäväksi syksyllä. Kohtaan Ikäihmisten toiminta,
perjantaituulahdus on
tauolla elokuulle. Kohtaan Henkilöstö tehtiin
lisäys, että Irmeli Voutilaisen
ja lokakuussa 2016 uutena kyläavustajana aloittaneen Anne
Höglundin pesti
jatkuu tällä erää maaliskuuhun 2017. Tehtyjen lisäysten ja korjausten
jälkeen
toimintasuunnitelma hyväksyttiin, (liite 2).
5
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Henkilöjäsenmaksu on 15 €
ja perhemaksu 30 €/ vuosi.
6

Esiteltiin talousarvio vuodelle 2017. Vesi- ja jätevesimaksua ei näy
talousarviossa, vaan se on sisällytetty muihin kuluihin. Pyydetään
kirjanpitäjää
perustamaan vesi- ja jätevesimaksulle oma tili, jotta nähdään tämä

kuluerä
erikseen. Hyväksyttiin talousarvio, (liite 3).
7
Valittiin yksimielisesti Leena Virri-Hanhijärvi jatkamaan
kyläyhdistyksen
puheenjohtajana.
8
Tarmo

Kyläyhdistyksen johtokunnan erovuoroisista varsinaisista jäsenistä
Hoilijoki ja Aarne Toivo valittiin jatkamaan. Erovuoroinen varajäsen

Ilkka
Ekojärvi valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi, eroa
pyytäneen Heiko
Lipandin tilalle. Varajäsenistä Kaarle Vapalo ja Pertti
Haapamäki valittiin
uudelleen ja Ilkka Ekojärveltä vapautuneelle varajäsenen paikalle
Mauri Kaaja.
9
heille

Valittiin Timo Jokela ja Jukka kallio edelleen toiminnantarkastajiksi ja
varamiehiksi Jorma Pajunen ja Arto Pajunoja.

10
ja

Kyläyhdistyksen yleisistä kokouksista ilmoitetaan Tyrvään Sanomissa
Lantulan aika -lehdessä.

11
Keskusteltiin Lantulan ekokylä-hankkeesta ja päätettiin aloittaa
suunnitteluja kehittämishanke. Kyläläisille tehtävällä kyselyllä selvitetään
halukkuutta
yhteiseen biojätteen keruuseen sekä mielipidettä muiden jätteiden
keskitetystä
keräämisestä Lantula-talon jätepisteeseen. Selvitetään myös
jätekuljetusten
järkiperäistämisen mahdollisuutta ja aurinkovoiman kannattavuutta.
Hankkeeseen on mahdollisuus saada 75 % EU- rahoitusta
palkkakuluihin
puoleksi vuodeksi.
Lantula-talon vuokraushintoihin päätettiin tehdä korotus
ylimääräisen
siivouksen osalta.
Kyläyhdistyksen tähän mennessä viiden, pyörillä kulkevan laitteen
lisäksi
ehdotettiin rakennettavaksi linja-auton korista traktorilla vedettävää
talkooväen ja miksei vierailijoidenkin kuljettamiseen sopivaa vaunua. Asia
jätettiin
vielä harkintaan.
Sari Haavisto selvitti perjantaina 28.10 pidettävän Hohtoa pimeässä

-

tapahtuman työnjakoa.

12
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen
klo 20.30.
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