JOHTOKUNNAN KOKOUS

1.

Aika:

13.1.2009, klo 18.30

Paikka:

Grönqvist, Auertie

Läsnä:

Jani Grönqvist, Minna Nieminen, Mia Tiilikainen, Janne Korpinen, Tommy Blennlid,
Teemu Auvinen
1.

Puheenjohtaja Jani Grönqvist avasi kokouksen.

2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslista hyväksyttiin

4.

Vuosikokous pidetään ti 10.2.2009 Ilkon kurssikeskuksella, Minna hoitaa
ilmoituksen Kangasalan Sanomiin. Jani tekee postilaatikkoihin jaettavat
ilmoitukset.
Kutsumme myöskin kokoukseen alueemme kunnanvaltuutetut eli Heikki Lyytisen
ja Timo Lehtisen, jossa keskustelemme alueemme ongelmista heidän kanssaan.

5.

Talvitapahtuma päätettiin järjestää lauantaina 7.3.2008
kello 13 kentän ympäristössä.
Talvitapahtuman järjestelyitä:
- Mia hoitaa kauppa-asiat ja kahvipullat
- Nuotio makkaranpaistolle.
- Lassilta lainataan mehupönttö, mehut keittää Teemu.
- Kilpailuja
- palkintoja kysellään kaikki
Talvitapahtumakutsuun kaikki lapset mukaan kuvaan otsikolla
”MEKIN HALUAMME LEIKKIKENTÄN!” ja kutsutaan paikalle
Kangasalan Sanomien toimittaja ottamaan valokuva.
Alueellamme on noin 35 alle kouluikäistä ja noin 20 kouluikäistä lasta. Jani laittaa
kuntaan jälleen kerran aloitteen leikkikentän saamiseksi alueelleemme, johon
emme ole aiemmin saaneet varsinaista vastausta koskaan. Kuten emme myöskään
kentälle hommattavan päätyverkon aloitteeseenkaan, emmekään myöskään
Pitkäjärven rannassa olevan saunan saamiseksi yhdistyksen käyttöön. Saunasta
laitetaan myöskin muistustus aiemmin tehdystä aloitteesta.

6.

”Kangasalan kunnan Talousarvio 2009 ja Taloussuunnitelmat 2009-2011”. Siitä käy
ilmi, että Ilkontien peruskorjaukseen on vuodelle 2009 varattu 80.000 € ja vuodelle
2011 on varattu 350.000 €. Kangasalan Vesi on varannut viemäri- / sadevesien
poistoon vuodelle 2009 50.000 € ja budjetoinut vuodelle 2011

myöskin 50.000 €.
Mäkirinteentien korjaukset ovat suunnittelukauden 2009-2011 ulkopuolella.
Alueen vedenpaineet ovat edelleenkin joissain taloissa todella huonot. Jani lupasi
soittaa asiasta jälleen Kangasalan Veden Kimmo Suonperälle, jolle on monesti jo

2.
aiemminkin soiteltu. Uusi vedenpaineenkorottamo ei toimi kuulemma
edelleenkään kunnolla.
Jos jollakulla on valittamista tienhoidollisista asioista, kannattaa aina ja heti soittaa
nettisivuilla olevaan numeroon, jotta saataisiin edes auraukset ja hiekoitukset
kuntoon.
Ilkonmäen nettisivuille olemme saaneet uuden vastuuhenkilön. Sami Dahlman
hoitaa nykyään web-asioita.
Mia kertoi yhdistyksen rahatilanteen: Ylijäämää on 97,00 €, (johtuu jäsenmaksujen
korotuksesta) kuluja vuonna 2008 oli 356,00 €, yhdistyksessä on 66 maksanutta
jäsentä.
Nettisivuilla ”mainostetaan” termospullojen vuokrausmahdollissuutta.
Myöskin nettisivuilta poistetaan tiedote ”ILMA”, eli Ilkon mammojen
kokoontumisista.
6.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.

__________________________
Jani Grönqvist
puheenjohtaja

_________________________
Minna Nieminen
sihteeri

