KUNNALLISALOITTEET V. 2019
Aloitteen tekijä
Kunnallisaloitteet v. 2017

Aloite

Toimenpide

14 eri henkilön allekirjoittama kansalaisaloite

Kirkonkylän vanhan puukoulun käyttö museotoimintatalona

Sivistys- ja vapaa-ajanltk 8.2.2018, § 17 on
päättänyt, että aloitetta käsitellään tarkemmin
koulunmäen rakennusten käytön suunnittelun
yhteydessä.
 Aloite keskeneräinen

Me allekirjoittaneet Jängän kylän asukkaat
esitämme katuvalojen asentamista kylän
"keskustan" kohdalle liikenneturvallisuuden ja
kylän viihtyvyyden parantamiseksi.
Toivomme kunnan teknisen toimen voivan
asentaa ko. valopylväät ja sähköjohdot LEDlamppuineen
esim.
Urheilutalolta
kylän
jätepisteen kohdalle enintään (10 pylvästä).
Voimme tarvittaessa osallistua jossakin muodossa
talkootöihin.
Olen
saanut
viestiä/toiveita
portaiden
rakentamiseen kuntalaisilta. Välitän heidän viestiä
eteenpäin.
Porrasharjoittelu
kehittää
lihaskuntoa
ja
hapenottokykyä, sopii kaikenkuntoisille.
Näyttäisi, että hyötyjä todella paljon.

Tekla 5.3.2019, § 21
Tässä vaiheessa katuvalojen rakentamiselle ei ole
perusteita.
Tarvetta
voidaan
tarkastella
uudestaan
Perho-Kinnula
tiesuunnitelman
laadinnan yhteydessä.
Khall 11.3.2019, § 57
Merkitsi teklan selvityksen tiedoksi ja totesi, että
 Aloite loppuun käsitelty

Kunnallisaloitteet v. 2018
Jängän kyläläiset (18 henkilöä)

Kuntohoitaja Anu Lakanen

Tekla 5.3.2019, § 20
Kuntoportaat eivät ole toteutettavissa teknisen
lautakunnan toimesta kunnan nykyisessä
taloustilanteessa. Asia voidaan ottaa uudelleen
esille Paavonkallion ulkoilualueen kehittämisen
yhteydessä.
Khall 11.3.2019, § 58
Merkitsi teklan selvityksen tiedoksi ja totesi, että
 Aloite loppuun käsitelty

Kunnallisaloitteet v. 2019
Uusitalo Mauri

Tontilla

584-401-14-109

(jääkiekkokaukalon Khall 21.10.2019, § 201

Keskustan valtuustoryhmä

lähellä) sijaitsee kaksi isoa, poikkeuksellista Kh päätti, että aloitteen mukaisia puita ei suojella.
mäntyä, joita esittää suojeltavaksi.
Perusteena on se, että suojeluesityksessä olevat
puut sijaitsevat liikunta-alueella ja suojelupäätös
voi aiheuttaa vaaraa alueen toiminnoille.
Linjauksen mukaan puut säästetään niin pitkään,
kun ne eivät aiheuta vaaraa alueen käyttäjille.
 Aloite loppuun käsitelty
Luontomatkailu on Suomessa kasvava vientiala ja Khall 16.12.2020, § 238
merkittävä työllistäjä.
Kh siirsi aloitteen mukaisen kustannus- ja
Meillä Perhossa on loistava mahdollisuus olla kehittämissuunnitelman valmistelun Perhon
mukana tässä joukossa. Meillä on paljon erämaa- Kehitysyhtiö Oy:lle ja pyysi raportin valmistelun
etenemisestä helmikuun 2020 ensimmäiseen
alueita ja Salamajärven kansallispuisto.
Meiltä
puuttuu
lähtöpaikka/opastuskeskus kokoukseen.
(merkittävä tila), jonka paikka olisi Humalajoki ns. Perhon Kehitysyhtiön hallitus käsittelee aloitetta
Möttösen vanhan tuvan läheisyys.
kokouksessaan 20.2.2020.
Tämä olisi täydentämässä Perhon puoleista Perhon kehitysyhtiö on valmistellut vuoden 2019
lähtöpaikkaa ja reitistöä.
aikana
kaksi
erillistä
rahoitushakemusta
Haluamme tämän asian selvittämisen, alueelle kehittämishankkeista, joiden tavoitteena on ollut
tehtävän kehittämissuunnitelman kustannus- edistää luonto- ja elämysmatkailutoimialan
vaikutuksineen.
vahvistumista kunnassa. Keväällä 2019 valmisteltu
investointihanke, jossa tavoitteena oli kunnostaa
Salamajärven
kansallispuiston
reitistöä,
yhteysreittiä ns. Möttösen vanhalta tuvalta
kansallispuistoon
ja
alan
yritysten
toimintaedellytyksiä,
käynnistämällä
välinevuokraustoiminta, jolla tavoitteena oli
edesauttaa alan yritystoiminnan kehittymistä.
Hanke sai kielteisen päätöksen rahoittajalta.
Pirityisiltä loppuvuodesta haetun Virkkuteemahankkeen tavoitteena oli toteuttaa Perhon
keskustaan luonto- ja elämysreitistöjen info- ja
opastustaulu. Myös tämä hakemus sai kielteisen
rahoituspäätöksen.
 Aloite keskeneräinen

