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1.Kokouksen avaus

 Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hämetvaara avasi kokouksen.

2.Yhdistyksen sihteerin, varapuuhejohtajan sekä rahastonhoitajan esittely
3.Työjärjestyksen hyväksyminen

 Kokousta ei todettu päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsuja ei toimitettu 6 päivää ennen kokousta.
Päätettiin, että kokouksessa kerätään asukkaiden mielipiteitä käsiteltävistä asioista. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Katja Hämetvaara ja Katja Muinonen.

4.Keskuskadun turvallisuuden parantaminen

 Kunta on päättänyt rakentaa korotetun suojatien Keskuskadun 34 kohdalle. Asukasyhdistys on
myös suunnitellut seuraavia liikenteen turvallisuuden parannuksia:
 Hidasteen rakentaminen Keskuskadun mutkaan (heti Käpytie ja Keskuskadun risteyksen
jälkeen)
 Keskuskadun pyörätien (Hakkarilta päin) jatkamista n. 30 metrillä eteenpäin.
 Pyörätien kohdalle valaistuksen parantaminen joko katuvalojen vaihtamisella EU:n
määräyksien mukaan kirkkaammaksi, valojen uudelleen suuntaamisella tai puiden
karsimisella.
Näistä laaditaan parannussuunnitelma, joka lähetetään eteenpäin kunnalle.
Myös Keskuskadun ja Sarapistotien risteysalueelle pysäköityjä autoja paheksuttiin, mutta tähän ei
vielä löytynyt turvallisuusehdotusta. Asukasyhdistys muistuttaa asukkaita, että risteysalueelle ei lain
mukaan saa pysäköidä autoa.

5.Vesitornin pulkkamäen töiden edistyminen

 Asukasyhdistys on ottanut kuntaan yhteyttä ja kunnalta Risto Hämäläinen on ilmoittanut, että
kunnan budjetista löytyy lovi mäen kunnostamiseen. Työt on jo aloitettu ja mäen alaosa on saatu jo
valmiiksi. Mäen yläosa on vielä kesken, koska kelien puolesta töitä ei ole vielä päästy jatkamaan.
Mäen alhaalla olevalle lähteelle ei näillä näkymin olla tekemässä korjausta. Mäen keskikohdalla on
myös valopylväs, mutta tätä ei päästä siirtämään, koska pylväs on pultattu kallioon. Tolpan ympärille
rakennetaan maavalli. Mäen kunnostus pitäisi saada valmiiksi tämän vuoden puolella.

6.Sienipolun leikkikentän vuositarkastus

 Kunta on tehnyt leikkikentällä tarkastuksen ja todennut paljon erilaisia puutteita. Laamanen (kunnan
puutarhuri) on luvannut, että leikkikentän puutteet on mahdollista korjata kunnan puolelta, mikäli
kunnan budjetista löytyy puutteille rahoitus. Ehdotettu, että asukasyhdistyksen puolelta ilmoitetaan
kunnalle yhteyshenkilö, joka pidetään ajantasalla mahdollisesti tulevista korjauksista.

7.Osayleiskaavan muutos (alustus: Eero Ruotsila)
 Osayleiskaavan alusti Eero Ruotsila. Ruotsilan mukaan tällä hetkellä osayleiskaavan alueita on
kaavoitettu maatalous, virkistys sekä peltoalueiksi. Kunta ei ole koskaan miettinyt aluetta
asutusalueeksi. Alueiden maanomistajien mielipiteitä on myös kyselty ja he eivät ole halukkaita
myymään maitaan. Kunta haluaisi kaavoittaa ko. alueen asutusalueeksi
 Alueesta päättäminen on vasta valmisteluvaiheen alussa ja kunta haluaa kuulla alueen asukkaiden
mielipiteitä. Ehdotettiin, että Asukasyhdistys lähettää myös oman mielipiteensä. Asukasyhdistys
yrittää saa mahdollisimman monelta asukkaalta mielipiteen. Kysely tehdä täyttämällä lomake ja
palauttamalla se. Puheenjohtaja luonnosteleen kyselykaavakkeen. Puheenjohtaja ilmoittaa myös
kuntaan, että yhdistys lähettää heille oman mielipiteensä kunhan yhdistys on saanut kerättyä tiedot
asukkailta.

8.Muut asiat

 Mahdollisesti uusi kokous kuokkalassa

9. Kokouksen päättäminen
 Yhdistyksen puheenjohtjaja päätti kokouksen.

Yleispöytäkirjan on tarkastanut:

__________________________
Katja Hämetvaara

__________________________
Katja Muinonen

