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Nykyisten yhdistys-sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua myös sähköpostilla, tietoliikenneyhteydellä tai
muulla teknisellä apuvälineellä.
Sähköpostilla osallistuneet
Matti Niskanen
Marko Elorinne
Juha Parrila
Eva Maijala
Antti Pirttikoski
Pasi Kouva
Helena Mattlar
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Mikael Leppilahti
Harri Tarvainen
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, satamanhoitaja
jäsen, sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen

39 §. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja on lähettänyt kokouskutsun 25.9.2017. Kommentoikaa viimeistään
kokouspäivään mennessä, niin voimme merkitä Hallituksen kokouksen pidetyksi 2.10.2017
klo 18:00.Jokainen voi kommentoida näitä asioita vapaasti ja/tai ottaa esille haluamiaan
asioita.
40 §. Professorintien liikenteestä.
Tästä on tullut paljon viestejä ja olen juuri vastannut viestiketjuun. Tästäkin pitäisi sopia, että
riittääkö tässä vaiheessa tuon vastaus kyläyhdistyksen jäsenille ja viestiketjun välittäminen
kuntaan vai onko hallituksella tarkoitus tehdä virallisempaa ehdotusta kunnalle. Tästä on tosiaan
tehty kymmenen vuoden aikana ainakin neljä ehdotusta kunnalle.
Päätös:
Viestiketju välitettiin kunnalle.
41 §. Luontopolun kanavien "vesikasvillisuuden poisto"
Olen keskustellut Elyn tarkastaja Ari Selinin kanssa tämän toimenpiteen ajankohdasta, joka olisi
varsinaisesti ensi kesänä edessä, mutta hänen suositus oli, että teemme lupahakemuksen heti ja
nuo ruoppaukset tehtäis vielä tänä syksynä, koska alueella suoritetaan vielä ns. Savikon lahden
ruoppausten viimeistelyt (jäi keväällä liian matalaksi), niin lupaviranomaiset Avi ja Ely haluaisivat
rauhoittaa Kempeleenlahden muutamaksi vuodeksi ruoppauksilta. Tämä olisi tietenkin alueen
asukkaidenkin kannalta mukava, ettei rannat olisi kovin monena kesänä "revityn näköisiä". Tein
tuon keskustelun jälkeen heti vesikasvillisuudenpoiston ruoppaushakemuksen ja se tuli
myönnettynä neljän päivän päästä hakemuksesta.
Ehdotan, että tilataan ruoppaus, entiseen tapaan Paavolan Turpeelta tai mikäli he eivät ehtisi sitä
tekemään, kysytään tarjousta muilta urakoitsijoista ja suoritetaan ruoppaukset ensitilassa, mikäli
olosuhteet sen mahdollistavat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
42 §. Rantarojektin hankkeen valmistumisesta kiitos

Ensiviikon perjantaille on sovittu Kunnan johtoryhmän ja teknisenosaston sekä
Kunnanhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajien kanssa täytekakkukahvi palaveri Rantarojekti
hankkeen valmistumisesta. Tällä on tarkoitus esittää Kyläyhdistyksen kiitos siitä kun Kempeleen
kunta toteutti hankkeen meidän ehdotuksesta. Samassa yhteydessä keskustelemme
uimarannalle ensikesäksi hankittavista asioista kuten roska-astiat, wc, lentopallokentän verkot ja
aidat, sataman asfaltointi, liikennemerkit ja opasteet.
Alustavasti olen sopinut, että tähän tapaamiseen osallistuvat meiltä Rantarojektin
seurantatyöryhmän jäsenet Eeva, J Parrila ja minä sekä varapuheenjohtaja Marko E jos ehtii.
Myös kaikki hallituksen jäsenet ovat tervetulleita edustamaan meidän kyläyhdistystä, mutta
ilmoita minulle jos olet tulossa, niin osataan varata riittävästi täytekakkua:) Katso oheinen liite.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kunnan johtoryhmän, teknisen osaston ja johtavien luottamusmiesten
täytekakkukahvitilaisuus pe 6.10.2017 ko 9 Vihikarin Aurora salissa.
43 §. Lisävarastotilan tarvetta.
Meille on kertynyt nyt niin paljon kaikkia moottoreita ja laitteita kuten, niittokone, raivureita,
mönkijä kärryineen, kottikärryä ja latuhöylää umarannan ja laiturin varusteita ym. Ym. Nämä
kaikki olisi hyvä saada lukittuun tilaan ja sään suojaan. Nykyiseen vajaan nämä ei mahdu.
Sopiiko, että selvitämme aluksi hanketta J Parrilan ja Eevan kanssa ja palaamme tähän
tarkemmin kun olemme selvittäneet hankkeeseen liittyviä lupa ja rahoitusvaihtoehtoja.
Päätös:
Varastohanketta selvittävät Matti Niskanen, Juha Parrila ja Eva Maijala.
44 §. Muut asiat
- Vuodenvaihteessa pidämme varsinaisen hallituksen kokouksen, jossa on sitten mukana v.
2017 toimintakertomus sekä v.2018 toimintasuunnitelma.
- Tälle syksylle meidän pitää vielä tehdä muutama homma ennen talvea: "pyörätuoli grillin"
purku ja siirto talvisäilöön, jalkapallomaalien siirto luistinkentältä, uimarannan penkkien siirto
liiterin seinustalle, uimalaiturin portaiden irrotus ja pelastusrenkaan siirto varastoon, veneiden
nosto talvisäilöön, perämoottorin siirto varastoon ym. muutama pikku homma.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
38 §. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.
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