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Sauli Ilomäki
Suvituuli Messi
Sirpa Uusitalo
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06.05.2019 klo 14.00 - 15.30
vanhusneuvoston puheenjohtaja/perusturvalautakunnan edustaja
vammaisneuvoston puheenjohtaja
Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry.
Sisukkaat
Hämeenkyrön sotaveteraanit ry.
Kyrösjärven reuma- ja Tules ry.
Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry.
Hämeenkyrön seurakunta
Kyrösjärven Seudun diabetesyhdistys
vanhusneuvoston hallituksen edustaja
vammaisneuvoston sihteeri

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Tapani Saarela.
2. Todettiin kokouksen osallistujat.
3. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Hyväksyttiin esityslista.
5. Suunniteltiin toritapahtumaa ja sovittiin seuraavat asiat:
Toritapahtuma järjestetään 8.6.2019 Hämeenkyrön torilla klo 9:00 - 11:00
Sovitut asiat:
Kaija Uusitalo on varannut liikuntatoimelta pinssikoneen, jolla teemme osallistujille omat pinssit, joissa nimi ja
mikä neuvosto. Toripaikkoja on varattu 2 vierekkäistä paikkaa saunarakennuksen kulmasta. Paikat ovat
ilmaisia, koska ne tulevat kunnan käyttöön. Hämeenkyrön Yrityspalvelut lainaavat meille messupöydän ja
Roll up telineen.
Kokouksessa sovittiin:
Torilla tarjoillaan makkaraa ja mehua. Teemana meillä on ” Miten voimme palvella ”, olemme sinua varten.
Esittelemme omien neuvostojemme toimintaa. Rönsy ry. tuo tapahtumapaikalle riksapyörän koeajelua varten
ja samalla pidetään nimikilpailu riksapyörälle. Rönsy ry. tuo myös mukanaan onnenpyörän.
Sovittiin, että Hämeenkyrön Nivelpiiri poistetaan molempien neuvostojen esitteistä. Tulostetaan molempien
neuvostojen esitteitä ainakin 100 kpl näin aluksi.
Kunhan Tapani on tehnyt esitteitä tapahtumasta, niitä jakavat kaikki eri paikkojen ilmoitustauluille.
Tehtävien alustava jako
Tapani Saarela Kysyy Esa Järvenpäältä lainaksi grillin ja kaasupullon ja toimittaa ne torille
Tekee esitteen tapahtumasta, laittaa mainoksen Oivan tapahtumakalenteriin, pyytää
Aurinkorinteeltä esitteitä heidän toiminnastaan, kysyy Majamäen Heikiltä, jos heidän bändinsä tulisi
esittämään muutaman kappaleen tapahtumaan.
Pyytää Oivasta Sakari Ilomäkeä tulemaan paikalle ja tekemään tapahtumasta jutun lehteen.
Vilho Ponkiniemi Tuo tuolit ja pöydät ja vie ne torille. Tuo makkarataskut.
Kutsuu Eläkeliiton kolme Hämeenkyröläistä eläkejärjestöä omalle teltalleen mukaan tapahtumaan.
Sirpa Uusitalo
Kaija Uusitalo

Hoitaa palautelaatikkoasian.
Hankkii makkarat (hyvällä ilmalla 200 kpl), käsipaperia , mehut, mukit, mehukanisterit,
ketsupit ja sinapit. Hoitaa torille messupöydän, Roll upin ja pinssikoneen.

Jussi Niinenmaa

Tuo sähköjohdon, jos tarvitaan. Toritapahtumaa edeltävänä tiistaina on Oivassa ”
Ikääntyneiden ikkuna”, jonka Jussi on kirjoittanut. Hän laittaa siihen maininnan
tapahtumasta.

Suvituuli Messi

Tiedustelee, tulisiko uusi kirkkoherra esittäytymään tapahtumaamme torille.

I

Reino Tuomi Keskustelee ja toimii ns. seurustelu-upseerina tapahtumapaikalla kävijöiden kanssa.
Osallistuu tarvittaessa myös muihin tehtäviin.
Arto Ojala

Ottaa kokonaisvastuun tapahtuman onnistumisesta. Hänelle lähetetään sähköpostilla tai
soitetaan sitovat ilmoittautumiset toritapahtumaan, jotta voidaan järjestellä kaikille tehtäviä.
Arton sähköposti on: arto.ojala@luukku.com ja puh. 0400 7379 98.
Sitovat ilmoitukset Artolle viimeistään 24.05.2019, jotta ehditään tekemään osallistujille
pinssit.

Vaikka tehtävät on tässä jaettu vain suunnittelupalaveriin osallistujien kesken, toiveena on kuitenkin
että mahdollisimman moni neuvostojen jäsenistä olisi paikalla. Sihteerillä on yksi 10 litran mehukanisteri.
Jos jollakin olisi lisää, ottaisin mielelläni vastaan. Voisin tehdä mehut valmiiksi.
Arja Viitasaari on ilmoittanut, että vaikka Nivelpiiriä ei ole enää, hän on silti halukas osallistumaan
tapahtumaan. Kiitos siitä Arjalle !

6. Muita asioita ei tullut esille.
7. Seuraava vammaisneuvoston kokous on 23.10.2019 klo 14:00 Aurinkorinteellä.

Tapani Saarela
puheenjohtaja

Kaija Uusitalo
sihteeri

