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Hallituksen kokous 

 
 

 

Aika: Sunnuntai 30.10.11 klo 16 
 
Paikka: Vilmanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Pekka Kivinen, Sari Lähde, Lea Heikkilä, Anne Vainikka, Maija-Leena Määttä 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vastaisuudessa kokouskutsut lähetetään 
sähköpostin lisäksi tekstiviestillä yhdistyksen puhelimesta Pekka Kivisen toimesta. 
 

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

4. Edellisen kokouksen asioiden seuranta 
- Tapiolan talkoovakuutus on uusittu. 
- anomus Viljakkalantien sinisistä huomiovaloista pysäkin suojatien kohdalle on lähetetty  
   ELY-keskukseen 
- Ansiotien sulkemisesta on viety anomus tekniseen lautakuntaan 
- alikulkutunnelista Viljakkalan-Hämeenkyrön tielle on viety anomus tekniseen lautakuntaan 
- latu-urasta lienee tehty sopimus maanomistajan kanssa viideksi vuodeksi 
- venepaikkojen kartoitusta ollaan kaupungin toimesta tekemässä muillakin rannoilla, 
   joten asia hoituu samassa yhteydessä 
- Vilpeen hulevesiongelmasta on tehty korjausvaatimus tekniseen lautakuntaan 
- elojuhlan taloudesta selvitys liitteenä, tuottoa 187,80€, yli jääneet mehut ja karkit on  
   lahjoitettu vanhempainyhdistys Onnille 
 

5. Vuorentaustan omakotiyhdistys 
on täyttänyt 50 vuotta, onnittelut lähetetty 
 

6. Lausuntopyyntö Litukan alueen kaavoituksesta 
Tämän kohdan käsittelyn ajaksi poistuivat Maija-Leena Määttä ja Sari Lähde 
ympäristölautakunnasta, ja sihteerinä toimi Pekka Kivinen. Yhdistys näkee kaavaehdotuksista 
vaihtoehdon kaksi sopivimmaksi alueen nykyiseen rakentamiseen nähden. Olemme 
suuremman tonttikoon kannalla. 
 

7. Ylöjärven työväenopisto 
on lähettänyt mainoksen järjestyksenvalvojakurssista, tiedoksi. 
 

8. Seutukunnan kirje haja-asutuksesta, tiedoksi 
 

9. Pirkanmaan Poliisilaitos 
ilmoittaa päättäneensä teknisen tutkinaan Paijalan murtoa koskien. Se ei johtanut syyllisten 
kiinni saamiseen. 
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10. Pikkujoulu 
Päätetään järjestää yhdistyksen jäsenille mahdollisuus osallistua pikkujoulujuhlaan Ikaalisten 
Kylpylässä 26.11. Omavastuuosuus 20€/henkilö, sisältää ruokailun joulubuffetissa, 
sisäänpääsyn tansseihin sekä bussikuljetuksen menosuuntaan. Asiasta ilmoitetaan 
Hämeenkyrön Sanomissa ja ilmoitustauluilla. Ilmoittautumiset Pekka Kiviselle viimeistään 
6.11. Tapahtuman toteutuminen edellyttää vähintään 15 osanottajaa. 
 

11. Muut asiat 
Paijalan liiterin katto vuotaa. Tarkempi tutkimus paljasti, että ruoteet ovat lahot ja koko katto 
on uusittava. Kaupungin yhteyshenkilölle Esa Väätäiselle on mennyt tieto, odotellaan 
vastausta kustannuskysymykseen. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
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