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Paikka Asemaravintola Resiina, Ratakatu 23 Lpr

1. Kokouksen avaus
Tykkiseuran puheenjohtaja Kari-Matti Vuori avasi kokouksen klo 18:14
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kari-Matti Vuori ja sihteeriksi Ninni Kuparinen.

3. Vuoden 2015 toiminta- ja varainkäyttöselvitys, toiminnantarkastus
Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
Puheenjohtaja esitteli varainkäyttöselvitykset: Todettiin, että alijäämää 92,15€. Tulot ovat
tulleet vapaaehtoismaksuista sekä arpajaistuloista. Toimikunnassa mietitään, mistä
saisimme lisää ihmisiä mukaan toimintaan.
Toiminnantarkastuksen teki Seija Kuparinen. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan
lausunnon.
Toimikunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

4. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Toimikunta on aloittanut vuoden
järjestäytymisellä.
Asukaskokoukselle esitettiin juhlatoimikunnan perustamista toimikunnan yhteyteen
juhlavuoden 2017 suunnittelemiseen.
Mahdollisesti pidetään ylimääräinen asukaskokous sääntömääräisten lisäksi, jos keskustan
osayleiskaava 2030 tulee esille.
Toimintasuunnitelmaan kuuluu perinteinen pihakirppis. Tykin luontokävely järjestetään 7.8.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Puheenjohtaja esitteli talousarvion kuluvalle vuodelle. Todettiin, että arvio on melko
optimistinen. Toivotaan optimistisuuden auttavan, jotta saadaan viime vuoden alijäämä

paikattua.
Pohdittiin, mitä toimia edellyttää, että saadaan oma varainhankinta arvion mukaiseksi.
Todettiin, että lisää porukkaa pitäisi saada osallistumaan tapahtumiin.
Puheenjohtaja esitti vuoden 2017 kulttuurikohdeavustuksen hakemista juhlavuoden
menoja silmälläpitäen. Avustusta haetaan. Avustushakemuksesta keskustellaan vielä
toimikunnassa.

5. Muut esille tulevat asiat
Pihakirppiksen ajankohta
Äänestystä pohjustettaessa esille nousi seuraavia seikkoja:
11.6 Syreenit kukkii.
Tai ovat jo kukkineet, riippuen toukokuun lämpötiloista.
21.5 On myös ravintolapäivä, mikä sattuisi hyvin, jos ihmiset laittavat pihakahviloita omille
pihoilleen. Näin saataisiin mahdollisesti lisää asiakkaita kirppikselle.
Jos pihakirppis järjestetään aina viikko koulun päättäjäisistä, ihmiset muistaisivat
sen helposti. Eikä aina tarvitsisi keskustella siitä päivästä.
Äänestettiin pihakirppiksen ajankohdasta. Äänet menivät tasan 7—7. Puheenjohtaja heitti
kolikkoa. Tuloksena, että pihakirppis järjestetään 21.5 klo 10-14.
Tykin pitkäaikaisimmat aktiivit totesivat vielä, että oli historian ensimmäinen äänestys.
Toimikunnan suojatie- ja peltipoliisihanke
Toimikunnan jäsen Jaakko Kokko on ollut yhteydessä kaupunkiin asian tiimoilta ja tällä
hetkellä asia on teknisessä lautakunnassa.

6. Kokouksen puheenjohtaja Kari-Matti Vuori päätti kokouksen klo 18:41.

Liitteet: Osallistujaluettelo, toimintakertomus vuodelta 2015, toiminta- ja
varainkäyttöselvitykset, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.
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