
  Sattulan kyläyhdistys syyskokous 2016 

 

Aika 17.12.2017 klo 15 - 17 

Paikka Ravintola Pehtoori 

Läsnä  Leena Heikkilä 

 Tommi Heikkilä 

 Aulis Valkama 

 Keijo Sinisaari 

 Reijo Lehtinen 

 

Ennen kokouksen alkua keskusteltiin Sattulan ajankohtaisista asioista.  Keskustelusta 

päätettiin koota lyhyt yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi. 

Pöytäkirja 

1.  Kokouksen avaus 

Reijo Lehtinen avasi kokouksen. 

 

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Reijo Lehtinen ja sihteeriksi Leena 

Heikkilä.   Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Heikkilä 

ja Keijo Sinisaari. 

 

3. Hyväksyttiin kutsun mukainen asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus vuonna 2017 päätettiin 

säilyttää saman kuin vuonna 2016 eli jäsenmaksu 2 € ja kannattajajäsenmaksu 

20 €.    

 

6. Johtokunnan puheenjohtaja Reijo Lehtinen on toiminut puheenjohtajana 

sääntöjen mukaisen maksimijakson (viisi vuotta).  Keskustelussa ei tullut esille 

uutta puheenjohtajaehdokasta.   

 

Nimi  Sattulan kyläyhdistys ry 

Rekisterinumero  187.289 

Kotipaikka  Hattula 

Rekisteröintipäivä  23.06.2003 

Viimeisin 

rekisteröintipäivä 
 01.06.2009 

    

  Ilmoitukset 

  

2009/007538Y Rekisteröity 01.06.2009  

2008/005880Y Rekisteröity 28.03.2008  

2003/011438Y Rekisteröity 23.06.2003  
 

 

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/vaiheet.htx?dnro=2009/007538Y&reknro=187289&kieli=1
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/vaiheet.htx?dnro=2008/005880Y&reknro=187289&kieli=1
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/vaiheet.htx?dnro=2003/011438Y&reknro=187289&kieli=1
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Todettiin, että on tarpeen joko tarkistaa yhdistyksen sääntöjä tai päättää 

yhdistyksen toiminnan lopettamisesta.  Päätettiin kutsua ylimääräinen 

vuosikokous helmikuussa 2017, jossa päätetään yhdistyksen toiminnan 

jatkamisesta tai lopettamisesta sekä mahdollisesti tehtävistä sääntöjen 

tarkistuksista.   

 

Nykyinen hallitus jatkaa ylimääräiseen vuosikokoukseen, valmistelee 

vaihtoehtoiset ehdotukset tehtävistä päätöksistä ja kutsuu ylimääräisen 

kokouksen koolle kaikille kyläläisille postilaatikkoon jaettavalla kutsulla ja 

tiedotteella.  

 

7. Päätettiin kokous klo 17.00.  

 

 

Reijo Lehtinen   Leena Heikkilä 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikein laadituksi ja 

kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

Hattulan Sattulassa 18.12.2017 pöytäkirjantarkastajat  

 

 

Tommi Heikkilä    Keijo Sinisaari 

 

 

Liite 

Ajankohtaiset asiat Sattulassa 
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 Sähkö linjoilta maakaapeleihin 

Runkolinjat kylän alueella on jo pääosin kaivettu maahan.  Ilmajohdot 

poistetaan kun alueen kaikki kaivutyöt on saatu päätökseen ja kytkennät tehtyä 

(ilmeisesti ensi vuoden aikana). 

 Lehijärven – Armijärven osayleiskaavan päivitys on käynnistynyt, kunnan 

toimeksiannosta kaavoitusta tekee Ramboll Oy 

Hattulan kunta on käynnistänyt Lehijärven suojeluyhdistyksen ja 

kyläyhdistykseen tekemien aloitteiden pohjalta osayleiskaavan päivityksen.  

Kaavan laatimiseen palataan vuoden 2017 aikana (kunta/Ramboll Oy).  Kaavaan 

on odotettavissa ehkä yllättäviäkin tilavarauksia.  Hämeen maakuntakaavan 

tarkistuksen luonnos tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2017.  Siinä vahvistunevat 

jo nykyisessäkin kaavassa oleva asiat Sattulan osalta.  

 Sattulan maisematarinoita – hankkeen sisällön esittely ja ideoiden kehittelyä  

Hankkeessa on pidetty kaksi työpajaa, joihin kyläläiset ovat voineet osallistua.  

Hanke etenee ja valmistuu syksyyn 2017.   

 Kylänranta ja Lehijärvi parempaan kuntoon – hanke vuodelle 2017 – 2018 

Kylänrannan vuokra-aikaa on jäljellä 16 vuotta.  Kaavailtu saunahanke ei 

onnistunut, koska rakennusluvan edellyttämää omistusaikaa ei ollut riittävästi 

(25 v) jäljellä.  Tänä syksynä laituri on kärsinyt vaurioita ja se on korjattava ensi 

keväänä ennen käyttöön ottoa.  Jatkossa kylänrannan hoitamisesta ja 

vuokraoikeuden jatkumisesta on erikseen sovittava, jos kyläyhdistyksen 

toiminta päättyy. 

Lehijärven suojeluyhdistys on valmistelemassa Myllyojan Vuorentaan kolmen 

laskeutusaltaan kunnostusta 2017-2018.  Hattula Golf suunnittelee ojan 

kunnostusta omalla kohdallaan.   

 NexTori – Sattulaan uusi, ihmis- ja energiaystävällinen ikääntyvien asuinalue?   

Idea, luonnokset ja kehittely yhdessä- 

EAKR – ideahakuun on ilmoitettu NexTori – senioriasumisen konseptin 

kehittely, jossa pilottikohteena voisi olla Sattulantien ja Parolantien risteyksen 

Lehijärven puolelle sijoittuva hanke.  Asiasta on alustavasti neuvoteltu kunnan 

ja Reijo Riihimäen kanssa (maanomistajat).   

Ajankohtaiset asiat Sattulassa 

 


