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KOKOUKSESSA POHDITTUJA ASIOITA
• Marja Kyrölä toivotti tervetulleeksi ja kertoi Tuohikodosta. Entinen Tuohitun 50 oppilaan koulu lakkautettiin
1977. Nyt se toimii Tuohitun kyläyhdistyksen tukikohtana. Toinen luokkahuoneista on vuokrattu paikalliselle
yrittäjälle. Toisessa luokkahuoneessa on toimintaa, mm. liikuntaa. Lisätietoja Tuohitun kyläyhdistyksestä
saa kotisivuilta www.tuohittu.fi tai Facebookista.
• Aluksi keskustelimme mistäpä muusta kuin uimarannoista. Ismo Saari päivitti tilannetta Muurlan ja Kiskon
rantojen osalta. Lammijärven Muurlan puoleiselta uimarannalta oli yllättäen poistettu kaikki uimavälineet
käymälää myöten. Nyt kuitenkin kaupunkin on vahvistanut, että nimetty porukka voi ottaa uimarannan
hoitoonsa ja että asiasta voidaan tehdä sopimus. Osa uimavälineistä voitaisiin palauttaa. Muurlassa olisi
aktiivisia asukkaita, jota olisivat valmiita ottamaan rannan hoidon. Metsä-Valkjärvesta todettiin, että tiellä ei
ole edes tiekuntaa.
• Kiskon Kirkkojärven uimarannasta kaupunki on tehnyt ehdotuksen vuokrasopimuksesta Kihakalle.
Kyläyhdistys harkitsee asiaa: vaikka vuokra olisi 0 euroa, velvoitteita ja kuluja tulisi paljon mm. kiinteistöjen
osalta.
• Pohdittiin yleisesti, mitä nämä velvoitteet olisivat ja mitä kuluja niistä tulisi. Mm. tiemaksut, Rouskis,
uimavesinäytteet ja pelastusrenkaat aiheuttaisivat kuluja. Asukkaat voisivat käydä uimassa
jokamiehenoikeudella.
• Tynnärlammelta on rantatontti myynnissä.
• LISÄYS: Lammijärven Kiskon puoleisella rannalla on edelleen pukukoppi ja ränsistynyt huussi paikoillaan.
Sieltäkin saattaisi löytyä asukkaita hoitamaan rantaa. - Jaana Joutsen kävi tarkistamassa rannan
kokouksen jälkeen.
• Edellisen kokouksen asioita päivitettiin:
• Kisko-hallin pihalla on ryhdytty tekemään muutostöitä, joita syksyllä suunniteltiin.
• Muurlan Jokirannan asuinalueelta on kaavaan merkitty kevyn liikenteen väylä, joka on luvattu toteuttaa
ensi vuonna. Linjaus kaataa puita ja maisema hieman muuttuu. Keskusteltiin Kaukolantien etuajooikeudesta, mutta päätös on tielaitoksen.
• Tuohittulaiset mainitsivat Aimontapontien ja Raja-ahteentien liikenteen ja tien huonon kunnon, josta oli
tehty juttu Salkkariin. Pohdittiin, että Salon ohitustie saattaa vähentää liikennettä. Kiskon kirkonkylässä
Uudenmaantien rekkaliikenne voi lisääntyä huomattavasti uusien kaivosten myötä. Risteys kirkon kohdalla
voi olla hankala erityisesti talvisin.
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• Kiskon iltapäivähoito on saanut riittävästi lapsia kahteen ryhmään ensi syksyksi. Kysymykseen ryhmien
yhdistämisestä, jos lapsia uupuu vaikkapa yksi, ei kaupungilta saatu vastausta. Ongelma voi tulla taas
eteen keväällä. Asukkaat toivovat joustavaa toimintaa.
• Henrik Hausen kertoi Kylien Salo –hankkeesta. 11 kyläsuunnitelmaa on nyt vireillä. 14.8. kylät voivat
osallistua iltatorille. Hankkeesta ja tapahtumista saa tietoa Salon kaupungin sivuilta www.salo.fi/kyliensalo
tai blogista http://kyliensalo.wordpress.com/
• Keskustelimme, miten hanke ja kaupungin yhteistyö kylien kanssa voisi jatkua. Hankkeessa pohditaan
syksyllä strategiaa, jolla kylät ja kaupunki voisivat tehdä yhteistyötä.
• Yksi osallistuja toi esille bussiliikenteen tai sen puutteen kesäaikaan. Selvitettiin, että Kiskosta Muurlan
kautta kulkee bussivuoro koulujen loma-aikoina: Kiskon kirkonkylä 6:55, Toijan Neste 7:00, Muurlan ja 110tien kautta Saloon, perillä 7:40. Lähtö takaisin kello 17:15. Joukkoliikenteestä on tarkoitus keskustella
seuraavassa kaupunginjohtajan ja yhdistysten tapaamisessa 19.8.

• Seuraava Kimpan kokous päätettiin pitää syksyn aluksi keskiviikkona 3.9. kello 18
Lainerannassa, Tieksmäki-Metola kyläyhdistyksen tuvassa Naarjärven rannalla. Osoite on
Pitkäniementie 119, Kisko. Yhteystiedot tarkemmin www.laineranta.fi
• Kaikki Muurlan ja Kiskon asioista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

KISKONTIEN KIMPAN KOKOUS TUOHITUSSA 4.6.2014
Kiskontien Kimpan kesäkuun tapaamisessa Tuohikodossa käsiteltiin mm. Muurlan ja Kiskon
uimarantoja, bussi- ja raskasta liikennettä sekä maanteiden kuntoa. Lisätietoja löytyy Kiskontien
Kimpan facebook-sivuilta.

Vihtatalkoot 11.6.2014
Kauniina

ja

lämpimänä

päivänä

kesäkuussa

verestimme

vanhaa

puhdetyöperinnettä vihtatalkoiden muodossa. Kesken vihdanteon paikalle
ilmestyivät SuurSalon toimittajat Hannu Brusila ja Reijo Saloranta.

Lisää kuvia facebookissa 
Tuohitun kyläyhdistys

KISKO-TRIATHLON 28.6.2014
Totuttuun tapaan hoidimme triathlonin pyöräilyosuuden juomapisteen Kiskon tiellä. Onneksi päivästä
tuli suht lämmin ja aurinkoinen. Osallistujia kilpailussa oli 350, joten välillä oli tiellä ruuhkaa niin
pyöräilijöistä kuin autoista.

Lisää kuvia facebookissa 
Tuohitun kyläyhdistys

2.8.2014
Tuohitun
kyläyhdistyksen
kesäteatterimatka

Tunnelmia kesätorilta 2014
Kiitoksia kaikille, jotka kävitte torillamme, joko ostoksilla, kahvia juomassa, tuttuja
tapaamassa, tuotteita toimittamassa tai myymässä. Saimme paljon uusia kokemuksia sekä
muisteltavaa että uusia tuttavuuksia. Tämä oli antoisa kokemus meille – kiitos tästä kesästä!

