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Aika: Lauantai 25.5. klo 12 
Paikka: Paijala 
Osanottajat: Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Marja Uppa, Esko Raiskio, Liisa Mykkänen, Tarja 

Vuorela, Reijo Viitaniemi 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Kokouksen puheenjohtaja Esko Uppa avasi kokouksen klo 12.15. 
 

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että ympäristön 
siivouspäivä oli hyvinkin tarpeellinen, roskia kertyi toistakymmentä säkillistä. 
 

5. Venepaikkaremontti 
Kaupunki ei katsonut tarpeelliseksi tiedottaa venepaikkojen uudelleen jakamisesta ja 
maksullisuudesta lehdessä vaan ainoastaan venerantaan ilmestyneellä tiedotteella. Siinä 
mainitaan puhelinnumero, johon kyselyt ohjataan. Paikan haluavan tulee ilmoittautua, ja 
paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ylöjärveläisille. 
Rannan pysäköintipaikkoja parannetaan, eikä sen jälkeen sallita pysäköintiä muualla. 
 

6. Saunojen korjaukset 
Naisten saunaan on saatu uusi pata, ja lattiaa on paikattu sementillä. Miesten saunan kiuasta 
ja sähköasentajaa odotellaan vielä. 
 
Paijalan päärakennuksen tuvan takka pitäisi purkaa, se saattaa vuotaa häkää. Tilalle toivotaan 
nopeampaa kamiinaa/kiertoilmatakkaa. Purkamiseen voi yhdistys osallistua. 
 

7. Yhteiset asiat 
- Ylöjärven kylien yhteinen kokous pidetty Paijalassa 21.5. Kokousten vetäjän  
   Anna Kulmakorven työsopimus Kantri ry:n kanssa loppuu syksyllä, mutta kokouksia on  
   tarpeen jatkaa omin voimin. Päättäjien suuntaan on syytä viedä sivukylien asioita. 
- Kylätori Hämeenpuistossa 8.6., esitellään kylää ja Paijalan käyttömahdollisuuksia. 
- Paijalassa pidetään paikkoja silmällä taas koulujen päättyessä 1.6. 
- ympäristönhoitona raivataan rinteestä pusikkoa pois, muutama puukin on kaupungin 
   kanssa sovitusti kaadettu ja pilkottu saunojen käyttöön. Töistä syntyvät polttoainekulut  
   hyväksyttiin yhdistyksen maksettaviksi. 
- Paijalan vuokraajia varten on ohjeet keittiön seinässä, niitä päivitetään. Siivoustehtäviä  
   täsmennetään ja muistutetaan rantasaunojen yleisövuoroista. 
- keittiön varustus luetteloidaan 
- Paijalaa vuokrattaessa tulisi voida tarkistaa tilaajan jäsenyys. Sitä varten pyydetään  
   jäsenluettelo rahaston hoitajalta heti kesän alussa, sekä lisäyksiä siihen tarvittaessa. 
- kodan pohjalle tarvittaisiin karkeampaa soraa, nykyinen pölyää liikaa. 
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8. Muut asiat 
Nettiin on perustettu adressi, johon kerätään nimiä Litukan ja Viljakkalan välisen kevyen 
liikenteen väylän puolesta. Lisätään yhdistyksen sivuille linkki adressiin. Saunoille voi tuoda 
paperiversioita samaan tarkoitukseen. Asiasta tiedotetaan ilmoitustauluilla. Yhteyshenkilönä 
toimii Tarja Vuorela. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10. 
 
 
 
 
Esko Uppa, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


