PÖYTÄKIRJA 18.6.2016

Tykkitoimikunnan ja juhlatoimikunnan yhteiskokous 12.6.2016
Kuparisilla, Reijolankatu 2
Läsnä: Kari-Matti Vuori, Pia Lehtonen, Terhi Hirvikallio, Leeni Kokko, Raija Lassila, Heli
Korhonen, Onni Kuparinen, Seija Kuparinen, Ninni Kuparinen
1. Kokouksen avaus
Tykkiseuran puheenjohtaja Kari-Matti Vuori avasi kokouksen klo 18:44.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellinen pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin.
3. Tykkitoimikunnan ajankohtaiskatsaus
Pihakirppis: Tykkitoimikunnan rahallinen voitto kirppispäivästä oli 260€.
Asukasyhdsitysten tapaaminen: Onni oli tapaamisessa ja kertoi toimikunnalle
kuulumiset. Leader-hanke on tarkoitettu lähinnä ei-tulostavoitteelliseen toimintaan.
Yhdistyksen rekisteröimisestä tulee joku pitämään syksyllä koulutusta.
Säästöpankkisäätiön avustukset: Avustuspäätökset siirtyy alkuvuoteen 2017
(maalis-huhutikuu). Avustukset myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille.
4. Rekisteröityminen
Avustuksissa myönnettään yleensä enemmän ja useammin rahaa rekisteröidyille
yhdistyksille. Kaupungin avustus eikä kulttuurikohdeavustus vaadi rekisteröitymistä.
Keskusteltiin siitä, että tarvitaanko rekisteröitymistä myöhemminkin vai ainoastaan
säästöpankkisäätiön avuostuksen saamiseen. Pohditaan jatkossa lisää mahdollisia
rahoituskanavia. Olisiko mahdollista kerätä ns. kannatusmaksua? Pitäisikö
Tykkiseuran ottaa käyttöön jäsenmaksu?
Päätös: Tykkiseuraa ei rekisteröidä.
5. Juhlavuoden 2017 suunnittelu
Kirjoituskilpailu: 1.9—31.12.2016. Kari-Matti suunnittelee ja kirjoittaa ilmoitukset
kilpailusta. Pyydetään fonttina 12. Kirjoituksen maksimipituus on neljä koneella
kirjoitettua arkkia. Teemat: Lapsuuteni Tykki, Muistikuvia Tykin vuosikymmenistä,
Tykki nykypäivänä. Alustavat palkintosummat: 1. 100€, 2. 50€, 3. 25€ sekä
kunniamaininta jokaisesta teemasta yhdelle kirjoittajalle. Kunniamaininnat voisivat
olla esimerkiksi lahjakortteja.

Yrittäjiä tuntevat (sekä tietysti kaikki muutkin) keräävät sponsoreita. Kaikki sponsorit
näyttävästi esille johonkin— näin hekin saavat samalla mainosta.
Tuomaristo: Eija-Hilkka Anttila, Pia Haakana. Leeni kysyy vielä museolta jotakuta.
Seija kyselee Pekka Lakalta, josko Etelä-Saimaa sponsoroisi ilmaisella puffilla.
Pyydetään toimittaja kirjoittamaan juttua tulevasta juhlavuodesta elokuun
luontokävelyyn. Facebookkiin ja myös ilmoitustauluille Tykkiin ja kauppoihin
ilmoituksia kirjoituskilpailusta ja valokuvanäyttelystä.
Valokuvanäyttely: Pyydetään ihmisiä lähettämään kuvia mm. Etelä-Saimaan puffissa
ja ilmoitustauluilla. Leeni ja Ninni skannaa kuvat. Näyttelyn paikkaa mietitään vielä,
mutta mm. Asemaravintola Resiina nousi keskusteluissa esille.
6. Muut esille tulevat asiat
Pysäköinti Annankadun levikkeillä: Annankadun asukkaat ovat huomanneet ihmisten
jättävän autojaan kyseessä oleville levikkeille jopa viikon matkojen ajaksi. Terhi on
ollut yhteydessä kaupunkiin, Vesa Verhoon. Verho on kehoittanut keräämään
nimilistaa asukkailta ja tämän jälkeen harkitsee mahdollisia toimenpiteitä. Pohdittiin
olisiko mahdollista rajoittaa pysäköintiä esim. klo 8—16 4h.
Ilmoitustaulut: Esitettiin, että uusia ilmoitustauluja pystytettäisiin alikulkutunnelin
viereen sekä Mäntykatu—Kangaskatu kulmaan. Samalla voisi olla tarpeellista uusia
vanhat, jo hiukan ränsistyneet taulut. Pyydetään lupa Vesa Verholta. Leeni kysyy,
josko Jakke ehtisi rakentaa taulut. Pystytys tehtäisiin talkoilla.
7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään Kokoilla 28.8. klo 18:30.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:48
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