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Mattila Mäntylä Kuusela asukasyhdistyksen johtokunnan järjestäytymiskokous  
 
Aika  

Keskiviikko 16.1.2013 klo: 18.00 – 19.00 
Paikka  

Mäntylän koulu 
 

Osallistujat  Kirsi Jämsén   
  Hanna Sievänen 
  Janne Honkanen 
  Timo Särmälä 
  Nina Leinonen 
  Tiina Anttila 

     
1. Kokouksen avaus, virkailijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta  
 

Kirsi Jämsén avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi 
Jämsén, sihteeriksi Hanna Sievänen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa 
äänten laskijoiksi Janne Honkanen ja Nina Leinonen 

 
2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen   
 

Kokous on kutsuttu koolle määräajassa sähköpostilla 9.1.2013 ja paikalla oli 6 
yhdistyksen johtokunnan jäsentä. Todettiin kokous laillisesti kutsutuksi sekä 
päätösvaltaiseksi. 

 
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
 
  Kokouskutsussa ollut työjärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
4. Kaupungin avustuksen hakeminen yhdistykselle 
 

Päätettiin hakea kaupungin avustusta yhdistyksellä vuodelle 2013 650,00 €. 
Kirsi Jämsén hoitaa hakemuksen laiton eteenpäin. 

 
 
 
 
 



    Järjestäytymiskokous 
 

 
16.1.2013  2(3) 

 
5. Nordkalk Oy Ab:lle toimitettavan lausunnon jättäminen 
 

Sovittiin, että Nordkalk Oy Ab:lle jätetään asukasyhdistyksen puolesta 
Ihalaisen kaivoksen kaivannaisjätealueiden laajennuksen YVA menettelyyn 
liittyen palaute. Asukasyhdistys ei vastusta hanketta kunhan melu-, pöly-, 
tärinä- sekä liikennemelutaso eivät asuinalueella kasva. Hanna Sievänen 
hoitaa lausunnon tekemisen ja toimittamisen edelleen.  
 

6. ”Mäntylän koulun säilyttämisen vuoksi” kerätyn adressin (Siwa) toimitus  
     

”Mäntylän koulun säilyttämisen vuoksi” kerätty adressin lähettämisen 
eteenpäin hoitaa Kirsi Jämsén. Kirsi toimittaa adressin kaupungin kirjaamon 
kautta edelleen toimitettavaksi kaupunginjohtajalle Kimmo Jarvalle heti 
viikolla 3. 

 
7. Mäntylän koulun kuulumiset 
   

Mäntylän koulun puolesta ”taistelua” jatketaan edelleen. Ollaan yhteydessä 
mm. Martta Hirvikallioon, Erkki Räsäseen sekä Jukka Kopraan Kirsin toimesta. 
Kirsi ottaa yhteyttä myös Risto Kakkolaan (kaupungin hallitus pj) ja pyytää 
selvitystä, missä luvattujen parakkien päätös tällä hetkellä on.  

 
Etelä-Saimaalle, kaupunkilehti Varttiin sekä kaupungin virkamiehille 
lähetetään kannanotto koulun puolesta. Kirsi ja Hanna hoitavat asian. 

8. Muut esille tulevat asiat 
  

Laskiaistapahtuma 2013 pidetään perinteisesti Sorkilla 10.2.2013. Jämsénin 
Tessaa pyydetään järjestämään jotakin toimintaa tapahtumaan (promotyö). 
Seppo & Janne tulevat auttamaan Kirsiä tavaroiden viemisessä Sorkille. 
Talkooväkeä kutsutaan mm. Facebook:n kautta sekä sähköpostin välityksellä. 
Hoidetaan napakelkka paikalle, Kirsi selvittää Pertti Kuusisen kanssa 
aurauksen, soittaa koirat ja pilkkikisan hoitoon pyydetään Seppoa. 
Agrimarketilta (Timo) kysellään voitot, karkkipussit kaupasta hoitaa Kirsi, 
muksut pussittavat. Hanna ja Kirsi hoitavat kaupassa käynnin (pullat, mehut, 
kahvit, makkarat yms.) Talkooväki paikalle lammelle klo:11.00. Polttopuut 
(Timo & Vesa), jos joku luokka haluaa tulla mukaan tapahtumaan, tervetuloa! 
 
Kevätkokous pidetään 27.3.2013 koululla; aiheena mm. koulun tilanne, 
Nordkalk Oy Ab:n kuulumiset sekä kaksoisraide suunnitelmat. 
 
Perinteiset koulun stipendit reilusta kaveruudesta (20€ per oppilas/kaksi per 
luokka) jaetaan perinteisesti, jos koulu on vielä Mäntylässä.  
 
Mattilan Siwalle toimitetaan kiitokseksi adressin nimien keruusta kehystetty 
kuva koululaisista sekä diplomi (Hanna hoitaa) sekä piirakka (Kirsi hoitaa) 
lasten ja vanhempien puolesta. 
 
Asukasyhdistyksen nettisivut laitetaan ajan tasalle. Janne kysyy Katri 
Jokipellolta sivujen tekemisestä. 
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Suurin osa yhdistyksen omaisuudesta löytyy Kirsi Jämséniltä (teltta, 
kahvitarvikkeet, napakelkka yms.). 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
  Kirsi Jämsén  Hanna Sievänen 
  puheenjohtaja sihteeri 
  
 
  Nina Leinonen  Janne Honkanen 
  pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
   

   


