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Uimarannan kunnostusKäyttökelpoinen, mutta 

peruskorjattava. 
Yhteistyössä kaupungin 
kanssa
 - Pukukopin kunnostus
- pusikoiden raivaus
- ruoppaus
- lasten leikkipaikan 
kunnostus
- parkkipaikan kunnostus

Kevät 2015 alkaen.
Pyydetään kaupungin 
edustaja paikalle ja käydään 
läpi tarpeelliset toimenpiteet

Raivausta ja ruoppausta tehty, mutta 
pitää jatkaa ja ylläpitää edelleen. 
Pukukoppi kunnostamatta. Mietitään 
mahdollisuutta kysyä kaupungilta 
uimarannan hallinnoinnin siirtoa 
Siikalan PVY:lle. Uimarannan jatkuvaa 
ylläpitoa jatkettava.

Uimarannan alueen 
liikenneturvallisuus

Nopeusrajoitus 80 km/h
Näkyvyys uimarannalta 
tielle tultaessa huono

Raivataan Pilpalaan päin 
olevia pusikkoja 
- Esitetään uimarannan 
alueen nopeusrajoituksen 
laskemista 60km/h

alkaen kevät 2015. Kaupungin luvalla raivattu pusikoita. 
Nopeusrajoituksen alentaminen 
edelleen selvittämättä.

Lentopallokenttä Käyttökelpoinen Tarvitaan lisää hiekkaa, 
pyydetään kaupungilta.

Kevät 2015. Tällä hetkellä hyvässä kunnossa, mutta 
jatkuvaa ylläpitämistä jatkettava.



Kuivurin/ 
Monitoimitilan 
kehittäminen

Toimii kuivurina Tehdään yläkertaan 
kokoustilat sekä 
peruskorjataan 
myrkkykoppi

Kokoustilojen suunnittelu 
aloitetaan 2015
Myrkkykoppi peruskorjattu 
kesällä 2015.

Selvitettävä voidaanko kuivurin 
monitoimitilaan rakentaa lämmin 
yläkerta. Mikäli se on mahdolllista, 
haettava hanketukea Ykkösakselilta.

Ilmoitustaulu 
kuivurille

Ei ole Tehdään  Kesä 2015. Tulossa kun routa sulaa

Hiihtolatujen 
suunnittelu

Ei ole Tarvitaan maanomistajien 
lupa ja lunta :)
onko tarvittavaa kalustoa?
Selvitetään voidaanko 
lainata kaupungilta

2016-2026. Tarvitaan maanomistajien lupa ja lunta 
:)
onko tarvittavaa kalustoa?
Selvitetään voidaanko lainata 
kaupungilta

Kyläyhdistyksen 
perustaminen

Ei ole Selvitetään voiko 
kyläyhdistys toimita PVY:n 
kattojärjestönä tai toisin 
päin.

2015-2016. PVY:n alaisuuteen perustettu 
kylätoimikunta.

Kylän nettisivut Ei ole Tehdään 2015. PVY:n sivuilla on oma kohta 
kyläosastolle.

Kyläpäivät kesällä On Jatketaan perinnettä 
totuttuun tapaan, otetaan 
jatko jokavuotiseksi 
perinteeksi

aina elokuun ensimmäisenä 
lauantaina

Jatketaan perinnettä totuttuun tapaan, 
otetaan jatko jokavuotiseksi perinteeksi



Kyläläisten 
talvitapahtuma

Ei ole Järjestetään hiihtoa, 
mäenlaskua, 
makkaranpaistoa, mehua 
yms. 

7.3.2015. Pyritään 
järjestämään joka vuosi 
tästä eteenpäin.

Järjestetään hiihtoa, mäenlaskua, 
makkaranpaistoa, mehua yms. 
Seuraava päivä: 5.3.2016

Siisti Siikala eli kylän 
siisteys

Kohtalainen, Siikalantien 
varrella on paljon autoista 
heiteltyjä roskia.

Jokainen kyläläinen 
huolehtii omalta osaltaan 
kylän siisteydestä. 

Pidetään keväisin 
roskareippailut ja siistitään 
yhdessä tienvarsia.

Pidetään keväisin roskareippailut ja 
siistitään yhdessä tienvarsia.

Koirien pysyminen 
omalla tontilla

Joillain alueilla lenkkeilijät 
ovat saaneet koiria pihalta 
kimppuunsa

Jokainen koiranomistaja 
huolehtii omalta osaltaan 
siitä, että oma koira pysyy 
tontillaan.

Muistutellaan kyläläisiä 
koiranomistajien 
velvollisuuksista.

Muistutellaan kyläläisiä 
koiranomistajien velvollisuuksista.

Uimarantajumppa 
aikuisille ja lapsille

ei ole Etsitään innokkaita vetäjiä alkaen kevät 2015. Yritetään järjestää kesällä 2016 
muutakin aktiviteettia kuin lentopalloa.

Oma paita 
kyläläisille Ei ole tehdään malleja kevät 2016 tehdään malleja


