Pöytäkirja 27.4.2016

Tykkitoimikunnan ja juhlatoimikunnan yhteiskokous 24.4.2016
Kuparisilla, Reijolankatu 2
Läsnä: Kari-Matti Vuori, Pirjo Iivanainen, Teppo Puhakainen, Onni Kuparinen, Seija
Kuparinen, Raija Lassila, Ninni Kuparinen
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Tykkiseuran puheenjohtaja Kari-Matti Vuori avasi kokouksen klo 18:41. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Kari-Matti ja sihteeriksi Ninni.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellinen pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin.
3. Tykkitoimikunnan ajankohtaiskatsaus
Pihakirppis 21.5. 2016: Ilmoittautuminen on käynnissä. Lehtiin laitetaan ilmoituksia ja
mainoksia lähempänä.
Varainhankinta: Kaupungilta myönnettiin 300€ avustusta. Toivotaan, että
Säästöpankkisäätiöltä saadaan anottu summa (2000€) ensi vuodeksi. Pohdittiin, että
arpajaisiin voisi panostaa hiukan enemmän. Arpajaispalkintoja saa toimittaa kaikki
kenellä on jotain sopivaa…
Asukasyhdistysten tapaaminen 11.5: Onni edustaa Tykkiseuraa ja tuo sitten sieltä
viestiä toimikunnnalle.
Muuta tiedotettavaa: Pohdittiin nouseeko Tykkiseuran rekisteröiminen ajankohtaiseksi
ensi vuonna kulttuurikohdeavustusta haettaessa, sillä voi olla, että siihen vaaditaan
rekisteröity yhdistys. Palataan asiaan tarvittaessa. 7.8. pidetään Tykin luontokävely.
4. Juhlavuoden 2017 toiminnan suunnittelu
Kirjoitus- ja valokuvauskilpailu: Valokuvauskilpailua ei järjestetä vaan korvataan se
valokuvanäyttelyllä. Valokuvanäyttelyssä teemana Tykki ennen ja nyt. Tavoitteena
liittää vanhoja kuvia uudempien, samassa paikassa otettujen kuvien viereen. Kuviin
pitäisi saada mukaan mahdollisimman tarkat tiedot kuvan ottajasta ja kohteesta, milloin
kuva on otettu ja missä. Suunniteltiin valokuvanäyttelyn paikkaa: kirjasto,
kaupungintalo, Resiina… pohdintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa. Selvitetään
mahdollisuutta avoimeen Dropboxiin, jonne kuvat voisi laittaa. Etsitään vanhoja kuvia
seuraavaan kokoukseen.

Kirjoituskilpailu 1.8.— 31.12.2016. Aloitusaika joustaa avustuspäätöksen mukaan.
Jaetaan kirjoituskilpailu kolmeen teemaan: Lapsuuteni Tykki, muistikuvia Tykin
vuosikymmenistä ja Tykki nykypäivänä. Kirjoituksen maksimipituus on neljä koneella
kirjoitettua arkkia. Palkinnot 1., 2. ja 3. sekä erityismaininnat jokaisesta teemasta
yhdelle kirjoittajalle. Palkintosummat tarkentuvat avustuspäätöksen jälkeen.
Arviointiraatiin pyydettäisiin Pia Haakanaa, jotakuta museolta (voi olla vaikka jo
eläkkeellä oleva, entinen museon työntekijä), sekä toimittaja Eija Hilkka-Anttilaa / Outi
Salovaaraa. Kirjoituskilpailu on avoin kaikille paitsi raadissa oleville. Myös Tykkiseuran
puheenjohtaja jääväsi itsensä. Pohdittiin, josko julkaistaisiin parhaat kirjoitukset
jossakin..
5. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita asioita.
6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään Kuparisilla 12.6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37.
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