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Mattila-Mäntylä-Kuusela asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Aika
Torstai 29.11.2012 klo: 18.00 – 19.30
Paikka
Mäntylän koulu
Läsnä

Johtokunnasta:
Seppo Räihä
Nina Leinonen
Timo Särmälä
Hanna Sievänen
Janne Honkanen
Kirsi Jämsén
+ osallistujalista paikalla olleista yhdistyksen jäsenistä

1. Kokouksen avaus, virkailijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Seppo Räihä avasi kokouksen. Valittiin Seppo Räihä puheenjohtajaksi ja Hanna
Sievänen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Leinonen ja Jaana Kiero
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on laitettu johtokunnalle 15.11.2012 sähköpostilla, ilmoitukset
kylän ilmoitustaululle sekä Siwan ilmoitustaululle. Kokous todettiin laillisesti
kutsutuksi määräajassa sekä päätösvaltaiseksi riittävän osallistujamäärän
mukaan.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Jätetään kohta 5. pois kokouskutsun esityslistasta – johtokunnan valinta
tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan sääntöjen mukaisesti, joten johtokuntaa
ei tarvitse tänä vuonna valita. Johtokunta esiteltiin kokouksessa. Tällä
korjauksella hyväksyttiin työjärjestys kokouskutsun mukaisesti.
4. Vuoden 2013 tulo- ja menoarvio, johtokunnan esitys
Seppo Räihä esitteli johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmasta sekä
talousarviosta vuodelle 2013. Päätettiin hakea kaupungin toiminta-avustusta
vuodelle 2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin tällä
lisäyksellä (liite).
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5. Muut esille tulevat asiat
Nordkalk Oy Ab:n läjitysalueen laajennukseen liittyen laitetaan YVA:n
(ympäristövaikutusten arviointi menettely) liittyvä palaute tammikuun 18.
päivään mennessä Nordkalk Oy:lle asukasyhdistyksen nimissä. Palautteessa
otetaan kantaa asuinalueemme melun lisääntymisen (meluvalli), pölyn
suojaukseen, maisemointiin sekä muihin mahdollisiin haittavaikutuksiin
laajennussuunnitelman toteutuessa. Puheenjohtaja Kirsi Jämsén ja Hanna
Sievänen hoitavat palautteen tekemisen yhdessä johtokunnan kanssa.
Lisätietoa hankkeesta saa Kirsi Jämséniltä.
Mäntylän koulun tilanteesta ja vaiheista kertoi Sanna Kujala. Koulussa on
vakava sisäilmaongelma, jonka johdosta päätimme hakea alueellemme
parakkeja koulun käyntiä varten. Hannu Laivamaa jatkoi selvitystä ja kannusti
kaikkia osapuolia pitämään asiasta ääntä ja laittamaan viestiä päättäjille ym.
tahoille.
Jari Lantta selvensi alueen myös laajenevan lähitulevaisuudessa (7.3 kokous
asukasfoorumi).
Adressi Mäntylän koulun säilyttämisen puolesta toimitetaan Siwalle
halukkaiden allekirjoitettavaksi, päiväkodille, oppilaille Wilman kautta, ym.
17.12.12 on kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous – adressia ei tarvita sinne,
vaan keräystä voidaan jatkaa myös kauemmin tarpeen vaatiessa.
Hannu Laivamaalle toimitetaan adressi eteenpäin toimitettavaksi.
Vanhempia kehotettiin laittamaan viestiä lasten terveydentilasta
kouluterveydenhoitajalle palvelun hitaudesta huolimatta.
Adressien lisäksi pyrimme saamaan myös Mäntylän päiväkodin mukaan
kouluhankkeeseen. Adressien lisäksi voidaan toteuttaa lasten haastatteluja,
taidenäyttely alueen mukavuudesta ja toimivuudesta lasten silmin jne.
Lehtikirjoitus koulusta tehdään myös asukasyhdistyksen puolesta. Toimittajat
pyritään saamaan mukaan, kun on saatu selkeät tulokset koulun tilasta.
Todettiin, että kaikki eri tahot tarvitaan nyt talkoisiin koulun säilyttämisen
puolesta; vanhemmat, yhdistykset, koulu, päiväkoti, yksityiset ihmiset jne.
6. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Seppo Räihä päätti kokouksen klo: 19.45.

