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Mattila-Mäntylä-Kuusela asukasyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous  
 
Aika  

Keskiviikko 3.4.2013 klo 18:00 – 19:00 
 
Paikka  

Mäntylän koulu 
 

Osallistujat   
Seppä Räihä 
Kirsi Jämsén  
Tiina Anttila 
Matti Kuronen 
Jari Lantta 
Esko Hakalisto 
Katri Jokipelto 
Hanna Sievänen 

   
1. 

Kirsi Jämsén avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi 
Jämsén, sihteeriksi Hanna Sievänen, pöytäkirjantarkastajiksi Katri Jokipelto ja 
Jari Lantta. 

 
2. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; ilmoitus oli Lappeenrannan 
Uutisissa 27.3.13, Mattila Mäntylä Kuusela facebook sivuilla sekä yhdistyksen 
kotisivuilla. Lisäksi kutsu oli laitettu sähköpostilla vuoden 2013 johtokunnan 
jäsenille. 

 
3. 
  Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun esityslista. 
 
4. 

Puheenjohtaja Kirsi Jämsén luki vuoden 2012 toimintakertomuksen, joka 
hyväksyttiin sellaisenaan. 

 
5. 

Rahastonhoitaja Hanna Sievänen kävi läpi vuoden 2012 tuloja ja menoja. 
Vuodelle 2012 siirtyi vuodelta 2011 menoja, mitkä otettiin huomioon vuoden 
2012 tilinpäätöksessä. Tilikauden alijäämä on 191,59€ taseen ollessa 
31.12.2012 2705,29€. Luettiin myös toiminnantarkastajan Katri Jokipellon 
allekirjoittama toiminnantarkastuskertomus.  
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6.  

Matti Kuronen esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2012 
johtokunnalle. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 johtokunnalle.  

 
7.   

Kirsi Jämsén kertoi Nordkalk Oy Ab:n YVA menettelyn etenemisestä. Suurin 
vaikutusalue tehtaan suunnitelmista koskee Kuuselan aluetta. Seuraava 
tiedotustilaisuus alueen asukkaille on 25.4.13 Partekin vierasmajalla klo:17.00, 
jonne toivottiin runsasta osallistuja joukkoa alueeltamme.  
 
Kuuselan meluvallien rakentaminen on aloitettu. Hanke liittyy Kuuselan putki- 
ja viemäröintihankkeeseen kaupungin toteuttamana. Mattilan osalta 
meluvallin eteneminen on pysähtynyt ELY keskukseen henkilövaihdoksiin 
vedoten. Lappeenrannan kaupunki sekä Nordkalk Oy Ab ovat edelleen 
myötämielisiä hankkeen toteuttamista kohtaan.  
 
Mäntylän koulu jatkuu syksyllä parakeissa. ”Taistelu” uuden koulun saamiseksi 
alueellemme jatkuu aktiivisten asukkaiden johdolla esimerkillisesti. 
 
Mäntylä koulun ”Reilu kaveri” stipendit jaetaan perinteen mukaisesti koulun 
kevätjuhlassa Kimpisen koululla, jos juhla siellä järjestetään. Jos koululla ei ole 
omaa juhlaa, suunnitellaan stipendirahojen käyttö uudelleen. 
 
Mattilan lammen perinteiset siivoustalkoot pidetään 22.5.2013 alkaen klo: 
18.00. Siivoustalkoista laitetaan erillinen kutsu joka talouteen. Kutsuun 
laitetaan myös nykyisen johtokunnan jäsenten nimet sekä yhteystiedot, 
Mattila Mäntylä Kuusela asukasyhdistyksen facebook sivuston osoite sekä 
yhdistyksen kotisivujen osoite. Kutsut jaetaan talkoilla. Yhdistyksen 
ilmoitustaululle (Siwan bussipysäkin luokse) sekä Siwan ilmoitustaululle tulee 
myös ilmoitukset.  
 
Mattilan liittymän lähistöllä (Siwan risteys) sijaitsevan lajittelupisteen 
tarkoituksenmukaisuutta selvitellään asukasyhdistyksen toimesta. 
Asukasyhdistys on pyytänyt kaupunkia siistimään ja ”maisemoimaan” alueen 
jo aiemminkin, mitä ei kuitenkaan ole tehty. Asia jäi odottamaan 6-tien 
valmistumista, jolloin sisääntulo väylät luvattiin laittaa kuntoon. Mietittiin, 
voiko lajittelupisteestä luopua kokonaan. Asuinalueen nykyinen 
jätehuoltoyhtiö on tietojen mukaan valmis hoitamaan ”nelipistelajittelua” 
jokaisen talouden oman sopimuksen mukaan, jolloin lajittelupisteen 
tarpeellisuus edelleen vähenee.  
 
Esko Hakalistolta voi pientä maksua vastaan vuokrata betonimyllyä. Eskon 
tavoittaa numerosta 044 5179 312, numero tulee myös yhdistyksen 
kotisivuille. 
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8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.  
 
 
 Kirsi Jämsén   Hanna Sievänen 
 puheejohtaja   sihteeri 
 
 
 
 Katri Jokipelto  Jari Lantta 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
  


