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Johtokunnan kokous 3  
 
Aika Su 13.4. klo 15.00 
Paikka Metsätarhan päiväkoti, Lakaniemi 

Läsnä: Heikki Yli-Pekka pj. 
 Simo Metsäpelto 

Minna Seppä 
 Liisa Hakala 

Tapani Harju 
 Eero Pokela 
 Seppo Tuomisalo sint. 
 
Poissa: Sirkka Kallio 
 Heikki Salmela 

Mikko Takala 
 

§1 Tilinpäätös ja muut vuosikokoukseen vietävät asiat. Puheenjohtaja esitteli 
tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Sihteeri laatii päättyneen toimintavuoden 
toimintakertomuksen ja puheenjohtaja toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 
Hallitus päätti esittää em. asiat vuosikokoukselle. 

§2 Päätettiin kutsua vuosikokous Metsätarhan päiväkodille sunnuntaiksi 4.5. 2014 klo 
15.00. Kokouskutsu julkaistaan Järviseudun sanomissa keskiviikkona 30.5. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut mahdolliset asiat. 

§3 Hyväksyttiin nettisivun ylläpito ja siirtäminen Tietoratkaisut Oy:n selaimelle. Sivun 
ylläpitäjinä toimivat Minna Seppä ja Markku Liikala. Vuosikustannus sovitaan vuodelle 
2014 ja sisällytetään talousarvioon. 

§4 Minna Seppä esitteli uusitun nettisivun. Sivun osoite on: http://lpp.kylaseura.fi 

Keskusteltiin sivun sisällöstä. Aiemmin on sovittu kyläseuran ajankohtaiseksi 
tavoitteeksi asukaspohjan ja palvelujen säilyttäminen sekä vireän yhteisöllisyyden 
ylläpito.  

Asukaspohjan vahvistamisen yksi tärkeä keino ovat paluumuuttajat ja muut uudet 
kylistämme kiinnostuneet. Tästä syystä nettisivulta täytyy helposti löytyä tietoa 
asukkaille tarjolla olevista palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja muusta 
kylätoiminnasta.  Tämä hoituu esimerkiksi oman etusivulla olevan välilehden takana. 
Myös olemassa oleva tonttivaranto, rakennusmahdollisuudet ja tonttiasiamiehen 
yhteystiedot pitää olla helposti löydettävissä. 

 

 

http://lpp.kylaseura.fi/
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§5 Puheenjohtajaa kehotettiin valmistautumaan Järvisedunkylä palkintoon. Kyläkilpailun 
tulos julkistetaan 25.4.2014. 

§6 Kesäjuhlan osalta Simo Metsäpelto toi esille kalasataman puutteet ja haitat 
juhlapaikkana. Juhlakenttä saattaa olla Juhannuksena täynnä veneilijöiden autoja ja 
trailereita. Suunnittelua jatketaan siltä pohjalta että mahdollinen pitopaikka olisi 
Lakeaharjun rinneravintola ulkoalueineen. Simo Metsäpelto ottaa yhteyttä Kullervo 
Katajaan onko tämä mahdollista ja palaa sitten asiaan. Lakiksen asukasyhdistys olisi 
sopiva yhteistyökumppani. 

§7 Kalasataman kioski asia on kesken. Sopivaa kioski ”koppia” eo ole löytynyt. Sihteeri 
tarkistaa kunnan nuorten kesätyöllistämistuen saannin. 

§8 Edustajaa kunnan strategia työryhmään ei ole saatu. Minna kysyy Koiviston 
pariskunnalta ja sihteeri Seppo Katajaa. 

§  Muut asiat. 

 Pääsiäiskokot Lakeaharjulla ja Pyhälahden numeron rannassa. 

 
 
 
 Heikki Yli-Pekka pj.  Seppo Tuomisalo siht. 
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KOKOUSKUTSU 4.4. 

 
Terve! 
Heikki kävi keskiviikkona toimistolla ja sovimme kutsuvamme johtokunnan kokouksen sunnuntaina 13.04. klo 
15.00 Metsätarhan päiväkodilla. 
Esillä seuraavia asioita: 

 tilinpäätös ja muut vuosikokoukseen vietävät asiat 

 päätetään vuosikokouksen pitäminen 

 nettisivun ylläpito ja siirtäminen Tietoratkaisut Oy:n selaimelle 

 nettisivun sisältö 

 valmistautuminen Järviseun kylä palkintoon 

 kesäjuhlan suunnittelutoimikunta, Simo kokoaa hulvattoman ryhmän. 

 kalasataman kioskihanke 

 muut asiat 

Tiedoksi Markku Liikala; toivomme että ehtisit paikalle. Aikaa varaisit 30 min. Jos ei onnistu niin ota yhteyttä 
ensiviikolla 0400 361208. 
 
Seppo Tuomisalo siht. 

 
 


