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Osanottajat: Tapio Liesko, Pekka Kivinen, Esko Uppa, Sari Lähde, Lea Heikkilä, Anne Vainikka, Jussi Vesa,
Juha Penttilä, Maija-Leena Määttä, Matti Ahola, Reijo Viitaniemi, Esko Raiskio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Valittiin sihteeriksi Sari Lähde. Pekka Kivinen jatkaa kiinteistön vastaavana hoitajana.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin kesäkuun kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
5. Elojuhla
Ohjelma perinteiden mukaan; tikanheittoa, saappaanheittoa, tanssimusiikkia, arpajaiset,
makkaranpaistoa, kanttiini ym. Sovittiin järjestäjistä. Päätettiin myös käyttää
toteutumattomasta Viron matkasta säästynyttä rahaa tarjoamalla vieraille ensimmäinen
kierros juotavaa, olutta tai siideriä.
6. Avustusanomus
Ylöjärven kaupunki on myöntänyt yhdistykselle avustusta 700 euroa
7. Murto
Saunaan ja puuliiteriin on murtauduttu keväällä. Ilmoitus poliisille tehty, epäiltyjä kuulusteltu
mutta näytön puuttuessa jätetty syyttämättä. Vahingoksi lasketaan rikottu ikkuna ja
sähkönkulutus, jonka aiheutti kiukaan toimimaton kellokytkin. Kiuas oli päällä 1-2 viikkoa.
8. Aloite alikulkutunnelin rakentamisesta Viljakkalan – Hämeenkyrön tielle
Asia tulisi saada teknisen lautakunnan budjettiin, kaupunki esittää rakentamista.
9. Avustus ympäristönhoitotöihin
Ympäristölautakunta on myöntänyt yhdistykselle avustusta 800 euroa. Tienvarsia on raivattu
ja rinteestä karsittu rankoja polttopuiksi. Myös rantaa on siivottu keväällä.
10. Vanhempainyhdistys ONNIn avustusanomus
Anotaan avustusta kevätriehan kuluihin. Päätetään myöntää koko vuoden toimintaan 500
euroa.
11. Ympäristöhanke, Katri Halttunen
Kyläsihteeri tarjoaa mahdollisuutta aloittaa EU-hanke Paijalassa. Koska maan, kiinteistön ja
kaluston omistaa kaupunki, kohteena olisi vain ympäristön hoito. Työmäärä olisi kohtuuton
saavutettavaan hyötyyn nähden joten päätetään olla ryhtymättä hankkeeseen.
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12. Työväenopiston kysely
Kyläyhdistyksiltä tiedustellaan kurssitoivomuksia. Ei lisättävää.
13. Tapiolan tapaturmavakuutus
Päätettiin hyväksyä tarjous vakuutuksen jatkamisesta vuodeksi eteenpäin. Vakuutus kattaa
talkooväen.
14. Talousarvion tiedotustilaisuus
Kaupungin kutsu tiedoksi. Talousarvioon on esitetty Paijalan rakennusten ulkomaalausta.
15. Ympäristökatselmus
Kaupungin ilmoitus tiedoksi.
16. Aloite nopeusrajoituksen alentamiseksi Viljakkalan – Hämeenkyrön tiellä
Viljakkalan koulun johtokunta on lähestynyt aloitetoiveella. Onnimannin kohdalla tietä ylittää
koululaisia, kuin myös päiväkodin ja esikoulun lapsia.
Suojatiellä on havaittu leikkimistä, edestakaisin juoksentelua. Ohjausta ja valvontaa
kaivataan. Vanhempainyhdistys vie viestiä koteihin.
Nopeuden alentaminen vaikuttaisi tien hoitoluokitukseen, ja talvella auraus saattaisi
vähentyä.
Päätetään olla tekemättä aloitetta. Sen sijaan tutkitaan mahdollisuuksia saada paikalle siniset
huomiovalot. Valtion tie, otetaan ELY-keskukseen yhteyttä.
17. Ansiotien liittymän sulkeminen
Ansiotien ja Kyröskoskentien liittymä halutaan suljettavaksi läpikulkuliikenteeltä. Kysely
asiasta on tehty. Lähetetään tulokset Ylöjärven kaupungille ja anotaan liittymän sulkemista.
18. Viron matka
Todetaan, että suunniteltu Viron matka jää tekemättä vähäisen kiinnostuksen takia. Kaksi
henkeä ilmoittautui matkalle halukkaaksi.
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19. Muut asiat
Latu-ura ja sen valaistus
Tehdään kaupunginhallitukselle esitys Pirkan uran latupohjan paikan vakiinnuttamisesta
reittitoimituksella sekä sen valaistuksesta. Nykyinen paikka ei jatkossa toimi rakentamisen ja
maanomistajien vastahakoisuuden takia.
Vilpeen hulevesiongelma
Kaupunkiin on valitettu runsaiden sadevesien aiheuttamista vahingoista Vilpeen alaosissa.
Vesi kerääntyy pihoille ja vie mennessään maata, kun sitä ei ohjata mitenkään. Paikalla on
käyty viemäreitä tutkimassa.
Venepaikat
Pyritään kartoittamaan rannassa olevien veneiden omistajia ja käyttöastetta, jotta saataisiin
sieltä pois vuosia käyttämättöminä maanneet veneet. Osa on huonokuntoisia. Tilaa tarvitaan
rannan raivaamiseen sekä uusille venepaikan tarvitsijoille. Pyydetään kaupungin puolesta
julkista ilmoitusta, jolla veneen omistajat tiettyyn päivämäärään mennessä ilmoittavat
käytöstään ja merkitsevät veneensä. Loput veneet poistetaan rannasta jollakin tavalla.
Mietitään myöhemmin jatkotoimia kuten venepaikan maksullisuutta tai sen osoittamista vain
yhdistyksen jäsenille.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Tapio Liesko, puheenjohtaja

Sari Lähde, sihteeri

