Aika
Paikka

24.3.2019 klo 12:00-13:33
Marita ja Pekka Turpeisen kotona
Edward Davenport, puheenjohtaja
Miro Kortelainen, jäsen
Mika Kosunen, jäsen
Sari Kosunen, jäsen
Pekka Turpeinen, jäsen
Munkki Stefanos, tiedotusvastaava
Henna Turunen, sihteeri
Läsnä Marita Turpeinen, pöytäkirjanpitäjä
Poissa Teuvo Härkin, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava
HALLITUKSEN KOKOUS
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Edward Davenport avasi kokouksen.
2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
6§ Kevätkokouksen valmistelu




-hyväksyttiin Päivi Härkkimen laatima toimintakertomus 2018 esitettäväksi
kevätkokoukselle.
-hyväksyttiin vuoden 2018 tilit ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto esitettäväksi kevätkokoukselle.
-kokous pidetään Tulehmolla myöhemmin sovittavana ajankohtana.
7§ Kesän tapahtumat

1. Rasimäen sanomat, aineisto huhtikuun loppuun mennessä Untolle
spostiin untotol(at)gmail.com, Edi selvittää Unton kanssa käytännön
järjestelyt ja kustannukset.
2. Ukkoin praasniekka, tiistaina 23.4. klo 12:00 Erakkolan kuistilla, aiheena

nuoruus valokuvien kera, samalla käydään läpi myös yhdistyksen
valokuvat.
3. Vappubrunssi keskiviikkona 1.5.2019 klo 12:00 Tulehmolla, tarjoilut
nyyttikestiperiaatteella.
4. Tulehmon siivoustalkoot ja polttopuiden ajo Tulehmolle sekä
lammasaitauksen kunnostus järjestetään keväällä myöhemmin
sovittavana ajankohtana, lauantaina tai sunnuntaina, tarjoilut
nyyttikestiperiaatteella.
5. Kesälampaat Tulehmolle, Marita ottaa yhteyttä Marikoon, 15.4.mennessä
ja selvittää onko lampaita tulossa.
6. Ortodoksikirkon praasniekka 23. ja 24.6. seurakunta tarjoaa iltapalaa ja
ruokaa Tulehmolla, yhdistys huolehtii 22.6. tien rantaan.
7. Kesäpäivien kyläillan ohjelma ja valmistelu:
kyläilta järjestetään perjantaina 12.7. klo 18:00, ohjelmassa esim
tikanheittokilpailu, huutokauppa, Mika kysyy meklariksi Lauri Memosta,
Kevään aikana kerätään huutokaupattavaa tavaraa, myydään samalla
Röynän perikunnalta saatu taulu, tarjoiluista ja kesäkasvon valinnasta
sovitaan myöhemmin, Rasimäen kyläilta ilmoitetaan Kesäpäiväohjelmaan
8. Erakkolan kesäkahvila ja näyttely kaksi viikkoa, 8.7.- 21.7.
9. Rasimäen kylä ei osallistu Maakuntapäivään erillisellä, omalla ohjelmalla.
Munkki Stefanos järjestää praasniekan Erakkolassa 31.8.-1.9.2019
10.
Yksi talkoopäivä kesällä käytetään maitokoppien ja
postilaatikkotelineiden viimeistelyyn.
8§ Muut mahdolliset asiat,
 -tiedotusvastaava munkki Stefanos vastaa yhdistyksen nettisivuista,
sivuilta poistetaan keskustelupalsta.
 -kylien pelastuskoulutusasiaa selvitetään, pyritään järjestämään
pelastuspäivä Tulehmolle ja mahdollisuus jakaa kyläläisille
sammutuspeitteitä
 -kesäteatteriretken valmistelusta esim. Höljäkkään vastaa Pekka,
ennakkoilmoittautuminen ja mikäli riittävästi ilmoittautuneita, järjestetään
yhteiskuljetus.
9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 13:33.

