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Mattila Mäntylä Kuusela asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Aika
Torstai 27.11.2013 klo: 18.00 – 19.00
Paikka
Mäntylän koulu
Läsnä

Johtokunnasta:
Seppo Räihä
Nina Leinonen
Hanna Sievänen
Janne Honkanen
Kirsi Jämsén
+ Matti J. Kuronen

1. Kokouksen avaus, virkailijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirsi Jämsén avasi kokouksen. Valittiin Kirsi Jämsén kokouksen
puheenjohtajaksi ja Hanna Sievänen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi
(tarvittaessa ääntenlaskijoiksi) valittiin Nina Leinonen sekä Matti Kuronen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on laitettu johtokunnalle 7.11.2014 sähköpostilla, ilmoitukset
kylän ilmoitustaululle sekä Siwan ilmoitustaululle sekä Mattila Mäntylä
Kuusela facebook sivuille ja yhdistyksen kotisivuille. Kokous todettiin laillisesti
kutsutuksi määräajassa sekä päätösvaltaiseksi riittävän osallistujamäärän
mukaan.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista työjärjestykseksi.
4. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvio, johtokunnan esitys
Kirsi Jämsén esitteli johtokunnan esityksen talousarviosta vuodelle 2015 (liite
1.).
Kaupungin avustusta ei haeta vuodelle 2015 kaupungin taloustilanteen
huomioiden.
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Kesällä 2015 on suunniteltu ”Kyläkävely tapahtumaa” entisten asukkaiden
toimesta. Asukasyhdistys ottaa osaa tapahtumaan ja järjestää tarvittaessa
makkaranpaistoa yms. Tähän varataan tulo- ja menoarvioon meno puolelle
100 €. Tämä lisätään esitettyyn tulo- ja menoarvioon vuodelle 2015.
5. Henkilövalinnat vuosille 2014 - 2015
Kirsi Jämsén jatkaa puheenjohtajana seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja Seppo
Räihä varapuheenjohtajana. Hanna Sievänen jatkaa sihteeri/rahastonhoitajan
virassa. Johtokunnan muut jäsenet ovat Tiina Anttila, Nina Leinonen, Timo
Särmälä, sekä Janne Honkanen. Toiminnantarkastajana jatkamaan valittiin
Katri Jokipelto.
6. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja Kirsi Jämsén esitteli johtokunnan esityksen
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015. Sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset pidetään erikseen sovitun aikataulun mukaisesti, kevätkokous
pidetään maaliskuussa, syyskokous marraskuun aikana.
Johtokunta kokoontuu tammikuussa 2015 15. päivä torstaina
laskiaistapahtuman järjestelyä koskevissa asioissa ja muissa alueen asioita
koskevissa asioissa ja informoi niistä jäsenille edelleen. Lisätään tämä
toimintasuunnitelmaan.
Laskiaistapahtuma pidetään perinteisesti laskiaissunnuntaina helmikuussa.
Tapahtuman järjestämisestä pidetään erillinen kokous.
Jokavuotiset stipendit jaetaan keväällä Mäntylän koulun oppilaille reilusta
kaveruudesta kuten aikaisempina vuosina, eli 20 €/oppilas, kultakin luokalta
yksi tyttö ja yksi poika.
Asuinalueellemme suunnitellaan ”Muistojen Kävely” tapahtumaa kesällä
2015. Mattila Mäntylä Kuusela Facebook sivuille laitetaan viestiä
asukasyhdistyksen mukana olosta, jos tapahtuma järjestetään. Tapahtuman
yhteyteen ideoitiin mm. valokuvanäyttelyä alueen kuvista, ”kaljakelluntaa”
lammelle ja mahdollista juoksutapahtumaa. Lisätään tämä kohta
toimintasuunnitelmaan.
7. Muut esille tulevat asiat
Linja-auto reitti alueellamme ei toimi kuten toivottavaa olisi. Otetaan yhteyttä
Liikenneinsinööri Birgitta Nakariin ja ehdotetaan reitin muuttamista pois
Vaalimaantien varrelta, jolloin mm. vaarallinen kierrätyspisteen pysäkkiä ei
enää tarvittaisi ja reitti palvelisi paremmin Kuusela / Vihtola asukkaita.
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Ehdotettu reitti kulkisi Siwan edestä suoraan Kurjentietä pitkin Mäntyläntielle
kääntyen Kuuselaan (entiset pysäkit ovat vielä paikoillaan) Tunnelitielle, josta
kääntyen Rinnetien kautta Kuuselantielle ja siitä edelleen Kalkkitielle.
Kalkkitien lopussa on vanha linja-auton kääntöpaikka, jossa autot pääsevät
kääntymään takaisin samaa reittiä kohti kaupunkia. Hanna Sievänen laittaa
kirjelmän Nakarille asukasyhdistyksen nimissä.
Närhintien ja Kurjentien risteykseen (kaupunginpuoleinen risteys) toivotaan
parempaa valaisua varsinkin suojatien kohdalle. Seppo Räihä ottaa yhteyttä
Juha Peuhkuriin (Lappeenrannan Energia) sekä tekniseen toimeen, jotta
valaisu saadaan kuntoon. Myös Kurjentien liittymä Vaalimaantielle (kaupungin
puoleinen liittymä) on erittäin pimeä suojatien kohdalla. Mainitaan myös tämä
kohta yhteyttä otettaessa.
Lammelle toivotaan kelluvaa ponttoonia uimarannalla kävijöiden käyttöön.
Viestiä laitetaan käynnissä olevan Lappeenrannan kaupungin liikunta- ja
ulkoilupaikkojen kehittämiskyselyn tiimoilta. Kirsi ottaa yhteyttä
liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksmaniin.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00. Seuraava kokous kutsutaan koolle
erillisellä kutsulla.

Kirsi Jämsén
puheenjohtaja

Hanna Sievänen
sihteeri

Nina Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Matti J. Kuronen
pöytäkirjantarkastaja

