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1. Kokouksen avaus
Pitäjäraadin puheenjohtaja Pekka Ruuskanen avasi kokouksen kello 18.03.

2. Maaningan Yrittäjät ry avustushakemuksen käsittely
Vanha mainostaulu on huonossa kunnossa, joten uudelle mainostaululle on tarvetta.
Maaningan Yrittäjät ry on saanut pienen avustuksen joulukauden avaukseen Pitäjäraadilta, ei
muita avustuksia. Uusi mainoskyltti tulisi Maaningan liittymien väliin, sähköliittymä sekä tontin
kunnossapito on jo mietitty. Hakemus menisi lähidemokratiajaostoon, jolle syntyvät laskut
lähetetään. Mainoskyltin suunniteltu koko: korkeus 3,5 m x leveys 8,0 m. Maaningat Yrittäjät ry
tekee hakemuksen ELY-keskukselle. Maaningan Yrittäjät ry:n tulee toimittaa tarvittavia tietoa
hyvissä ajoin ennen Pitäjäraadin seuraavaa kokousta (marraskuussa tai joulukuussa).
3. Joulukauden avaus Maaningalla
Keskustellaan joulukauden avauksen toteutuksesta Maaningalla. Tilanvuokraus
asukasyhdistyksen kautta olisi edullisin. 27.11 tapahtuma olisi urheilutalolla, 4.12
maaninkatalolla. Päätettiin, että la 27.11. olisi paras päivä, 4.12 tulee liian myöhään.
Joulukauden avaus voisi olla myös torilla. Ehdotetaan paikaksi myös Yrityskartanon pihaaluetta. Tehdään lopullinen päätös paikasta seuraavassa kokouksessa.
Ehdotetaan ajankohdaksi kello 11-14, toinen ajankohta voisi olla 10-13. Sovitaan ajankohdaksi
10-13. Markkinointi: ilmoitustaulut, Uutis-Jousi, facebook ryhmät, radio, yms.
Torilla voisi olla samanlaisia myyntikojuja myyjille. Ilmaisella tori/myyntipaikalla toria saisi
paremmin elävöitettyä. Mietitään tapahtumaan ns. ”ilmaistapahtumia”, eli yrittäjälle
maksetaan etukäteen ja esim. lapset saavat osallistua tapahtumaan ilman osallistumismaksua.
Ehdotetaan, että Maaningalle saataisiin jouluvalaistus, joka toteutetaan yrittäjien lahjoituksien
avulla.

Seuraavan kokouksen ajankohta: ma 8.11.2021 kello 18, paikka Maaninkatalo. Maaningan
Yrittäjät ry kutsuu maaninkalaiset yrittäjät mukaan ideoimaan/osallistumaan. Ehdotetaan, että
joulukauden avauksen suunnittelu siirretään yhden tahon vastuulle, joka miettii tapahtuman
toteutuksen eri osallistuville tahoille.
Joulukauden avauksen rahoituksesta Pitäjäraadin toimesta: Pitäjäraadilla on käyttömäärärahaa
(tarvittaessa kaupungille voidaan tehdä tapahtuma-avustushakemus). Esim. Maaninkaseuran
nimissä voisi hakea tapahtuma-avustusrahaa. Tapahtumaa voi rahoittaa molempien tapojen
kautta.
Seija Laakso ehdottaa, että voi tehdä tapahtuma-ilmoituksen. Arpajaisluvan tarpeen selvitys
tulee tehdä (joulukinkkuarvonta). Järjestyksenvalvonta hoituu Pitäjäraadin kautta. Ilmoitukset
Uutis-Jouseen 18. ja 25.11.
4. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous kello 19.37.

