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Hallituksen kokous 

 
Aika: Tiistai 17.7.2012 klo 18 
 
Paikka: Viljakkalan paloasema 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Juha Penttilä, Esko Raiskio, 

Reijo Viitaniemi, Marja Uppa, Maija-Leena Määttä 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
 

4. Elojuhla lauantaina 11.8. klo 18 Paijalassa 
Maikki on tehnyt ostoslistaa emäntiä varten. Tapio on hankkinut juomia matkoiltaan. 
Ohjelma entisenlainen: heitetään tikkaa, saapasta ja kolikoita, hankitaan arpajaisvoittoja. 
Myydään makkaraa ja pidetään buffettia, soitetaan tanssimusiikkia jos harrastajia löytyy. 
Siivotaan Paijala sunnuntaina puoliltapäivin. Mainokset ilmoitustauluille, ei lehteen. 
 

5. Talkoojuhla lauantaina 1.9. klo 18 Paijalassa 
Saunomista ja ruokailu, pitopalvelusta valmista ruokaa, Tapio ja Esko hoitavat ruokatarjoilun. 
Ilmoitetaan saunoilla, sieltä tavoitettaneen lämmittäjät. Pyydetään ilmoittautumiset jos 
mahdollista. Ohjelmaksi voitaisiin pitää pieni esittely yhdistyksen toiminnasta ja kylien 
yhteisistä hankkeista, jotta uudetkin ihmiset kiinnostuisivat kyläyhdistyksestä. 
 

6. Kirjeitä 
Kyläsihteeri on ehdottanut yhdistysten toimihenkilöiden yhteistä palaveria 21.8. 
Suunnitellaan yhteistoimintaa ja kartoitetaan esim. kyläsuunnitelmien päivitystarvetta. Sari 
osallistuu ainakin, muitakin toivotaan mukaan. Tiedote asiasta Liite 1. 
 
Kaupunki tiedottaa kaava-asioista kirjeellä: asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen 
seudulliset periaatteet / ehdotus nähtävillä. 
 

7. Keskeneräiset asiat 
Venepaikkojen tilannetta on käyty kunnan työnjohtajien toimesta katsomassa, Tapio ja Esko 
olivat mukana. Kunnostukseen on suuret suunnitelmat, rahasta ei vielä ole tietoa. 
Kunnostuksen jälkeen omakotiyhdistys hoitaisi rantaa erikseen tehtävän sopimuksen 
mukaan. Paikat tulevat maksullisiksi, kuten muillakin Ylöjärven rannoilla. Matonpesupaikka 
odottaa viemäröintiä, pesuvesien imeytys maahan ei tulevaisuudessa enää ole sallittua. 
 
Kyröskoskentien ja Liitostien risteyksessä oleva linja-autopysäkki on varsinkin talvella 
vaarallinen, jalankulkijat joutuvat ylittämään irtomaaluiskan. Sen asian korjaamiseksi pitäisi 
tehdä anomus Pirkanmaan Ely-keskukselle. Otetaan asia mukaan 21.8. kyläkokoukseen. 
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Pusikon raivaus Kyröntien ja Mannintien risteyksessä ei ole edennyt mihinkään. Kysellään 
tekniseltä toimistolta lomien loputtua. 
 
Toiminta-avustuksena on saatu kaupungilta 700 euroa sekä ympäristönhoitoon 500 euroa. 
 

8. Muut asiat 
Mannin hyötyjätepisteeseen on toivottu lasinkeräyslaatikkoa, jossa olisi lukittu kansi ja vain 
pienet aukot pudottelua varten. Lasia on paikalla rikottu ja levitelty. 
 
Saunojen kiukaat toimivat huonosti, varsinkin miesten saunassa. Saunojia on ollut jopa 50 
yhtenä iltana. Päätetään uusia kiuas ensi keväänä. Tutkitaan tarjouksia ja sähkökaapeleita. 
Naisten saunassa riittänee, kun uusitaan kivet ja puhdistetaan kivitila. 
 
Liiterin katon korjaaminen ei kaupungin toimesta edisty, yhteydessä on oltu useampaan 
kertaan ja luvattu korjata. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
 
 
Liitteet 1 kpl 


