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Maisematien varrella ihailtavia pihapiirejä, joku poikkeuskin löytyy, esim. romuja näkösällä, huonossa hoidossa
olevia rakennuksia.
Hyvä asua niin kauan, kun itse pääsee asioimaan keskustaan, jossa palvelut kaikki ovat. Ympäristö on ihana ja
kotoinen.
Virkeää kylätoimintaa.
Yksittäisten pihapiirien hoidon tasossa on eroja siinä kuin muuallakin. Parannettavaa löytyy.
Olisihan se mukava, jos kaikki maantien varressa asuvat pitäisivät pihat kauniina.
Pääosin siistit pihapiirit, mutta poikkeuksiakin löytyy ! Voisi olla enemmän virikkeitä ja tekemistä, esimerksiksi
nuorille jokin oleskelupaikka.
en nyt joka pihaa ja nurkkaa tietenkään ole nähnyt
Pelkät suunnitelmat ei ole auttaneet tähän mennessä, ne täytyy myös laittaa käytännössä toimimaan
mukava maalaiskylä kaupunkilaiselle!
Mahnalassa on ollut hyvä asua, mutta yhä lisääntvän asutuksen lieveilmiöt ovat lisääntyneet kuten luonnon
pirstoutuminen ja metelin ja hajavalon lisääntyminen. Maaseudun hiljaisuus ja luonnontilaisuus ei säily, jos sitä ei
vaalita. Miharintien varrella on ollut toistaiseksi kaunis kissan- ja harakankellon kukinta kesäisin mutta niitot on
ajoitettu väärin. Kukat eivät ehdi siementää, kun ne on jo niitetty nurin. Luonnontilaisten kukkien reunustama tie
olisi kuitenkin hyvin kaunis maisemavaltti maisematielle johtavan tien varrella. Niitto pitäisi ajoittaa vasta
elokuun puolelle.
Pienen lapsen kanssa asumisen ja turvallisuuden kannalta täytyisi maisematielle saada kävelytie. Kyläkauppa olisi
myös tervetullut kylään. Ympäristöä tässä kylässä rakastan.
Maisematien varressa on todella siistejä, hoidettuja pihoja, mutta on myös huonosti hoidettuja.
Maisematien kunto on surkea, uutta asvalttia kiitos! muuten loista paikka asua.
Hyvää asumista kauniissa ympäristössä.
Lapsiperheille kylällä on kovin vähän tekemistä. Edes maankuulun koulun pihassa ei ole kunnollista leikkipuistoa.
Tampereella työskennellessä, kun puheeksi tulee asuinpaikat, kuulee todella paljon kommentteja Sasin, Sarkkilan
ja Mahnalan maisemista. Sarkkilanjärven "uudistusta" harmitellaan, Sasia ihaillaan mutta Mahnalan maisemiin
on moni rakastunut! Useana vuonna marjatilat ovat saaneet huomiota ja kysymyksissä on toistunut myös se,
miten on mahdollista että niin moni tila on keskittynyt samalle alueelle. Ympäristökoulua kannattaa tulevina
vuosina korostaa - varsinkin KUN koulun tila-asiat saadaan kuntoon!
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Hyvä olla.
Peltomaisemat täytyy jättää rakentamatta piloille, metsäsaarekkeet säilytettävä, vaikka ne eivät rakentamiseen
liittyisikään.
Kyläasutusta pitää suosia rakennustyylit ja paikat maalaismaisemaan sopiviksi, nyt jo näkee kauhuteoksia keskellä
peltoa.
Erittäin hyvät naapurit.
teiden kunto... pyörätiet välttämättömiä näillä liikennemäärillä!!
Ympäristö on monimuotoinen ja toimiva. Sitä pitää suojella ja kehityssuunnitelmissa pitää ottaa huomioon
kestävä kehitys.
Osa pihoista on hyvin hoidettu, osa ei.
Maisemakuva kärsii oleellisesti pusikoitumisesta. Jo yksi epäsiisti pihapiiri voi pilata maiseman laajalta alueelta.
Maisemanhoitosuunnitelmassa pitäisi keskittyä konkreettisiin toimenpiteisiin siitä, miten ja millä välineillä
maisemaaa hoidetaan.
Maisematien pinnoite kaipaisi uusintaa eikä huonoa korjausta. Toivottavasti Mahnalaan ei tule samanlaista
40kmh hömpötystä ja turvallisuutta vaarantavia tarpeetomia liikennejakajia kun on Sasiin tehty, aivan
käsittämätöntä!
Sen mitä olen poikennut niin ympäristö on miellyttävää, jos olisin vaihtamassa asuntoa, harkitsisin vakavasti
Lisääntyvä "turismi" kesäaikaan huolestuttaa -> holtiton tiellä liikkuminen
Maisematien huonokuntoisuus :(
Elämme puolet vuodesta mökillä ja viihdymme erinomaisesti. Täällä on kaunista ja mukavan rauhallista. Olenkin
viihtynyt täällä jo yli viisikymmentä vuotta!
Maisematiellä maisema avautuu komeasti järvelle marjatilojen kohdalla, mutta muuten pusikkoa ja puustoa voisi
raivata siellä ja täällä ettei kasva maisemat ihan umpeen.
Pihojen ja ympäristön hoidossa on eräiden asukkaiden kohdalla kyllä paljon parantamisen varaa. Kylällä
vastaavasti on myös monia kauniita ja hoidettuja pihoja.
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Elintarvikekauppa olisi mukava olla. Kansalaisopiston kädentaitojen joku kurssi.
Nykyiset palvelut ihan riittäviä, saimmehan hienon kesäkahvilankin Yrjölän loistopaikalle.
Voisin harkita kesämökkeilyä Mahnalassa jos vuokramökkejä olisi tarjolla.
Ympäristökoulun opetustilat eivät ole riitävät eivätkä vastaa ajan vaatimuksia. Toivottavasti nyt asia on vihdoin
korjautumassa.
Koulu ja päiväkoti toimii, erittäin hyvä asia. Vanhukset myös huomioitava, koska linja-autoja ei paljon kulje.
Toivoisin linja-auto palveluita. Nykyisellään julkinen liikenne on ala-arvoista. Vielä viisi vuotta sitten Maisematieltä pääsi
busseilla kohtuullisesti niin Hämeenkyrön kirkon kylälle kuin Tampereelle ja takaisin päivävuorolaisen työaikojen puitteissa.
Nyt julkinen liikenne on siirtynyt 3-tielle, mikä hankaloittaa bussien käyttöä ja pakottaa käyttämään omaa autoa.
Yhteiskunta, niinkuin Mahnalakin on autoistunut, palveluihin pääsee hyvin itse ja yhteistyössä naapureidenkin
kanssa.....sivukylällä asuminenhan on vapaaehtoista....jos on valittamista, niin on syytä harkita asuinpaikkaansa.
Joku pieni kauppa tai kioski ja se nuorten kokoontumistila. Kulkuyhteyksillä olisi varaa olla paremmat ja jotain muitakin
vapaa-ajan virikkeitä.
Kyläkaupalle olisi varmasti kysyntää. Harrastemahdollisuuksia enemmän, kuten jumppaa, kuntosalia.
tiedän olevani tervetullut jo muutenkin yhteisiin ilmoitettuihin tapahtumiin, hyvä niin.
Työikäisille harrastusmahdollisuuksia, ettei työpäivän jälkeen taas täydy lähteä muualle
oma kauppa olisi mukava
Koululaisten ip-kerhoon pitää päästä niin halutessaan kaikki 1-2 luokkalaiset, joiden vanhemmat ovat töissä. Linjaautovuoroja lisää. Nuorison kokoontumistilat tulisivat tarpeeseen.
Lähikauppa, kylätaloyhdistelmä, jonka yhteydessä voisi toimia esim asiamiesposti, sairaanhoitajan viikottainen vastaanotto,
nuorisotalo, iso ilmoitustaulu, kaikenlaisen liikenteen, vaihdon, palveuiden ja kaupan keskus.
Ehdottomasti bussilinjojen H-kyrö- Tre palautus Maisematielle. Nyt vuorot ovat typistyneet lähes olemattomiin. Vähentäisi
hurjastelevia autoja ja lähikylienkin asukkaat hyötyisivät tästä.
Lapsille ja varsinkin pienille lapsille toimintaa, kun Hämeenkyrön kuntakaan ei niitä tarjoa. Lisäksi se kyläkauppa.
Sasissa täytyy olla katuvalot päällä yölläkin
Kauppa ja nuorisotilat tarpeen, onneksi on kesäisin edes rantakioski ja Yrjölän kahvila.
Yhteinen kokoontumistila arkisin puuttuu. Paikallisia ihmisiä ei näe juuri missään muualla kuin järjestetyissä tapahtumissa.
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Elintarvikekauppa olisi mukava olla.Kansalaisopiston kädentaitojen joku kurssi.
Ympäristökoulun kunto on tällä hetkellä huono, mutta tilanteeseenhan on tulossa nyt korjaus uudisrakennuksen ja
peruskorjauksen muodossa. On vain pidettävä huoli, ettei rakennustyö riko kaunista ympäristöä.
Linja-autovuoroja ei kulje kesällä juuri ollenkaan.
Seurakuntatoimintaa ei ole, vaikka esim. koululla tai kodeissa voisi kokoontua pienpiireihin. Ja jos niitä on, niin niistä ei
ainakaan ilmoiteta missään.
Lisää kerhoja/nuoriso toimintaa.
Asun toisaalla Hämeenkyrössä, mutta olen usein maillani Mahnalassa ja sinne liikennöityäni muutamia vuosia olen alkanut
pitää ykköshankkeena kevyenliikenteen väylää maisematien yhteyteen.
Varsinkin kesällä kevyttä liikennettä on paljon ja kaikki autoilijat eivät ihan kuuttakymppiä malta ajaa.
Myöhemmin palveluita ehkä.
Miharin risteyksessä voisi olla Lidl
Lapsille leikkipuisto
Pieni kauppa ja postin palvelut; paremmat kulkuyhteydet autottomille (linja-autovuoroja!)
Voi luoja, kunnolliset päivähoito ja koulu välttämättömät ja parakkielämä naurettavaa. Ympäristökoulun väki tekee kyllä
hienoa työtä, mutta missä puitteissa...
Kauppapalveluja/asiointipalveluja vanhusväestölle. Ilman omaa autoa kauppa-asioiden hoito on vaikeaa, koska lähimmät
kaupat ovat kirkonkylällä. Tilamyyntiä voisi lisätä; maitoa ja jauhoja etenkin kaivataan ja tietoa niitä myyvistä tiloista.
"Maitokauppa" Lista tai luettelo eri palvelun tarjoajista.
Kesäälä pitäisi ehdottomasti päästä kulkemaan yleisillä liikennevälineillä!!
Elintarvikekioski tms. voisi olla tarpeellinen
Jonkinlainen palvelupiste, vähän kuin kesäkioski kesällä.
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Päivähoitopaikkoja on ehdottomasti liian vähän. Tilanne on ihan täysi katastrofi. Kukaan lapsistani ei päässyt mahnalan
päiväkotiin, ei eden esikouluikäinen poikani kenen olisi kumminkin tarkoitus aloittaa Mahnalassa ala-aste.
Kauppa puuttuu
Linja-autovuorot niin että myös toisenasteen oppilaat pääsevät kulkemaan.
Lisää kerho- ja harrastustoimintaa. Äiti&lapsi kerhoja, liikunta harrastuksia joukkuepelejä pesäpallo,jalkapallo..
Kyllä aamulehti pitäisi tulla omaan laatikkoon aamulla, eikä päiväpostin mukana.
Kauppa esim. Siwa täällä olisi enemmän kuin tarpeen. Nuorisolle kokoontumistilat puuttuvat.
Se lähikauppa olisi hieno asia, mutta ilmeisesti ei kannata näillä asukasmäärillä. Harmi, kun jokaisen pikkuostoksenkin
vuoksi pitää ajella kirkolle.
Päivähoitopaikkojen kysyntä käsitykseni mukaan tosi suurta tällä alueella, enempikin tulijoita. Olematon julkinen liikenne
heikentää nuorten koulu- ja kotimatkoja ja varmasti myös vanhusten asiointimahdollisuuksia. Ilman kahta autoa ei tuiki
tavallinenkaan perhe pärjää tosin kimppakyydit tuo helpotusta lasten harrastuksiin kuskaamisiin. Seurakunnan äiti-lapsikerhotoimintaa löytyy naapurikylästä. Joulu- ja kevätjuhlissa on ollut seurakunta mukana. Mahnalassa asuu nuori
kappalainen joka on pitänyt yhden perhekirkon Mahnalan lumilinnassa, jäykästi ja synkästi.
Itselleni ja perheelleni on kylällä riittävästi palveluita, harrastuksemme tapahtuvat kirkonkylällä ja se on ok.
Kyläkauppa
Kauppa olisi aika ehdoton täällä olemassa!
Liikunta-harrastustoimintaa.
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Kevyenliikenteenväylä, joka palvelisi ympäristökoulua ja kyläläisten liikuntaa olisi järkevää toteuttaa soveltuvin osin yhdessä
tulevan viemärilinjan rakentamisen yhteydessä.
Maisematien päällystevauriot ovat aiheuttaneet rengasrikkoja ym vaurioita tiellä liikkuville.
Paljon kehitettävää tällä saralla, nyt kaikki voimavarat näihin asioihin.
Kevyenliikenteen väylä tarvitaan, ennen kuin tapahtuu paha onnettomuus!
Näkisin suuremmaksi ongelmaksi Maisematien käyttäjien sekä tien varrella asuvien asenteen kuin kevyenliikenteenväylien
riittävyyden. Toivoisin Maisematielle 50 rajoituksen sekä Miharista Raimonjärvelle 40 rajoitusta sekä hidastetöyssyjä. Tiellä
lähes päivittäin ajavana olen huomannut, että sillä ajetaan yleisesti 70-90 km tunnissa ja tähän syyllistyvät valitettavan
usein myös kyläläiset, niiden pienten lasten vanhemmat jotka toivovat pyörätietä koko tien matkalle.
Siirtoviemäri saatava nopealla aikataululla....tähän TÄYTYY panostaa!
Taitaa olla alukutekijöissään monelta osin
Sopivasti nykyiselle asukasmääärälle mutta kasvun myötä uusittava
Runkoviemäri pitää saada mahnalaan ja siinä samalla kevyen liikenteen väylä. Turvallisuutta lisää Maisematielle ja Siuron ja
sasin suuntaan. Ympäristökoulun laajennus toteutettava pikaisesti, kunhan suunnitelmat valmistuvat.
Teiden kunnostamiseen ei taida löytyä rahaa. Siksi olisi tärkeää reilusti ilmoittaa teiden huonosta kunnosta liikennemerkein
ja laskea nopeuksia. Tämä ehkäisisi "turhaa ja ylimääräistä" liikennettä väylille. Jos esim. Miharintie kunnostetaan, se
nostaisi nopeuksia ja liikennemääriä valtavasti, joka laskee tiellä pyöräilevien ja kävelevien turvallisuutta. Kun tehtäisiin
tiestä rehellisesti "hitaan hämäläisen tie" kevyenliikenteen väyliä ei tarvita. Esimerkiksi "Tervetuloa Sasiin"-kyltit ovat tosi
kivoja. Samaan tapaan huumorilla varoitukset, että tiellä kuuluu ajaa rauhallisesti.
Turvallisuus! Kevyenliikenteenväylä pitää saada maisematielle!
Kevyenliikenteen väylä olisi tarpeellinen, koska tiellä ajetaan lujaa ja liikennettä on paljon.
Viemäriverkko olisi tarpeen.
Viemäriverkosto puuttuu, eli ei asioita ole järin hyvin hoidettu! Kaikenlaista (kevyen liikenteen väylät, viemäröinti)
suunnitellaan vuositolkulla, mutta mitään ei koskaan tapahdu. Autoilijat kaahaavat kahdeksaakymppiä neljänkympin
alueella jopa päiväkodin ja koulun lähellä, traktorit ja rekat jyräävät edestakaisin - lapset sinne sekaan vain!
Kunnallista viemäröintiä on suunniteltu 30 vuotta?
Oma jäteveden imeytys ja umpikaivo
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Tien parannus kuten edellä; kevyenliikenteen väylä. Viemärilinja jätevesille saman hankkeen yhteyteen.
Katuvalaistus riittää mutta jalkakäytävä / kevyenliikenteenväylä pitää rakentaa Maisematielle, koska tiellä kulkee enemmän
ja enemmän suurta ja pientä kulkijaa aina kasvavan liikenteen seassa. On vain ajan kysymys milloin sattuu isompi haaveri.
mikä se on
Sasin ja mahnalan alueelle tarvittaisiin ehdottomasti jalkakäytäviä turvaamaan lasten kulkua.
Talviaurauksessa kannattaa kyläläisten olla vaativia, koska kevyenliikenteen väylät puuttuvat. Maisematie olisi aurattava
koko leveydeltä eikä silloin tällöin keskeltä klaappia.
Välille miharintie-siuro-mahnalan ympäristökoulu tarvitaan kevyen liikenteen väylä,tie on todella vaarallinen
jalankulkijoille,liian kapea,vilkas liikenne sekä liian suuret nopeudet rajoituksista huolimatta!!
Ei tänne viemäriä kaivata vaan apua siihen että kiinteistöissä siirryttäisiin pois vesivessoista ja harmaiden suodatukseen.
Kuivakäymälät ovat nykyään moderneja, niitä pitäisi edistää ja niistä tiedottaa, koskee sekä mökkejä että vakiasutusta!
Tämä olisi ympäristömyyntivaltti.
Riittävä.
Kevyenliikenteenväylä ehdottomasti tarpeellinen. Liikennettä on paljon ja tie on kapea ja vauhdit välillä todella suuret.
Kulkee paljon myös isoja kulkuneuvoja. Vaarallinen jopa aikuiselle, lasten puolesta eritoten pelottaa.
Maisematie on todella huonossa kunnossa, päällystevaurioita, routakuoppia,ym.
Pyöräily ja kävely maisematiellä on vaarallista, koska ei ole edes tien piennarta.
Mikäli jätevesi viemäristöä alataan rakentaa olisi hyvä tehdä kysely tai kartoitus asiasta ketkä siihen liitty ettei tule
pakkoliitoksia.
Maisenman vaaliminen ajaa lasten (ja muidenkin ) turvallisuuden edelle, kun kevyenliikenteenväylää ei rakenneta.
Risteykset jyrkkiä/huononäkyvyys
Maisematiellä on melkoisia monttuja. Lumiaura hoitelee työtä kiitettävästi. Kevyenliikenteen väylää on odotettu ja anottu
ärsyttävän kauan. Väylästä hyötyisi koululaiset, omat asukkaat ja maisematuristit joita on sattuneesta syystä paljon
liikkeellä. Ei tänne mitään leveää pyörätietä kaivata vaan puolen metrin kaistale tienreunassa riittää. Tarvittavat maat on
kunta lunastanut tienvarsien asukkailta jo yli 10 vuotta sitten, viemäriasian pähkäily taitaa sitäkin viivyttää. Nyt lapsia
kuskataan kouluun alle jopa kilometrin matkoja kun Maisematietie on suojaton. Asia varmaan korjaantuu pakostakin uuden
päiväkodin ja koulun myötä, kun kaikenlainen liikenne kasvaa entisestään.
Kunnollisen viemäritekniikan aikaansaaminen Mahnalan ja naapurikylien tapaiselle haja-asutusalueelle lienee aivan liian
kallista pienelle Hämeenkyrön kunnalle. Puhdasvesiverkosto sensijaan on toteutettu jo varsin laajasti ja sen laajentamiseen
tarpeen mukaan tulee ehdottomasti satsata

9. Mahnalan yhdyskuntatekniikka

KOMMENTIT

•

•
•
•
•

Talviauraus + ns.polanteiden/varhojen kanssa on ollut vaarallisia tilanteita, hoito kuulunee Destialle, ei kunnalle? Kumpi
tahansa on vastuutaho, niin yhteydenottojen ja palautteen perusteella hoitoonkin on syytä puuttua - turvallisuudellahan ei
saa olla sellaista hintaa, että jotakin sattuu.
Viemäriä odotellaan.
Kevyenliikenteen väylä välttämättömyya toteuttaa aivan lähiaikoina. Aloitteet ko. asian tiimoilta eivät ole johtaneet
mihinkään toistaiseksi, mutta edelleen aion olla mukana prosessissa asian tiimoilta.
Perustekniika tyydyttävssä kunnossa
Koko Maisematien varteen tulisi rakentaa kevyenliikenteenväylä. Samalla kaivamisella voisi vetää myös viemäriputket.
Samoin pienille pätkille, joilla ei ole vielä katuvaloja, voisi vetää myös valot. Näin tien turvallisuus paranisi, vaikka se onkin
niin mutkainen ja mäkinen.
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Kaavoitus, jossa edellämainittu yhdyskuntatekniikka olisi huomioitu, olisi pitänyt päivittää jo ajat sitten ja ennen
ympäristökoulun suunnittelun alkamista.
On syytä harkita kaavoitusta, ettei maisemallisuus kärsi.
Ainutlaatuista kansallismaisemaamme ei saa tärvellä !!!
Pitäisi olla maltillista, maisemaa kunnioittavaa. Kaikki halukkaat eivät voi saada tonttia Mahnalasta.
Ihan ok...ei täytetä maaseutua niinkuin lähiöitä.
Hyvä.
pitäisi olla johdonmukaista, nyt tuntuu olevan kovin tempoilevaa
ei kokemuksia
Mahnala-Sasi-Laitila osayleiskaavan uusimista on kiirehdittävä, nythän sitä tarkistetaan vain Sasin osalta. Metsäkulma
kaavoitettava myös. Lisää asukkakaita mahdollisuus saada tänne, kunhan kaavoitus nopeutuisi.
En pidä siitä lainkaan. Nyt rakennetaan aivan epäsopiviin paikkoihin ja houkutellaan asukkaita alueelle keinolla millä hyvää.
Eikö olisi parempi kehittää alueen erityisyyttä, maisemia ja luontoa, luontaishoitoja, lähiruoka yms palveluita, jolloin
alueelle saadaan matkailijoita ja ulkopuolista rahaa sen sijaan, että haalitaan uusia asukkaita, joiden "ylläpito" tulee
kunnalle kalliiksi? Jos kaupunkilaisia haalitaan maalle, mukana tulee paljon maaseudulle kuulumattomia elementtejä. Kohta
(tai nyt jo) halutaan joka paikkaan kevyen liikenteen väyliä, katuvalaistusta ja teiden levennystä jne. Kunnan olisi syytä
tarkistaa onko asukkaita haalittava hinnalla millä hyvänsä ja tiivistettävä yhteiskuntarakennetta, luotava kylämäistä asutusta
ja tarkistettava kaavoitusta, jolloin luonto säilyy yhtenäisenä. Luonnon takia maalle muutetaan. Jos joka kulmaan tulee
taloja, metsät pirstoutuvat. Jokaisen avohakkuun myötä (talon tieltä) puiden muodostama äänimuuri katoaa. Melun ja
metelin määrä on lisääntynyt alueella huomattavasti viimeisen neljän vuoden aikana. On ristiriitaista, että Mahnalaan
myönnetään niin paljon rakennuslupia (jopa valtakunnallisesti arvokkaille kalloalueille) kun samaa aikaan valtakunnalliset
maankäyttösuositukset edellyttvät tiiviisti rakentamista. Parempi olisi panostaa Hämeenkyröön luonto ja maisemakuntana
ja kuoria "kermat matkailijoiden taskuista" kuin pirstoa luonto (joka yhtenäisenä ja kauniina) juuri olisi se vetovoimatekijä.
Esimerkiksi Sasin alueelle rakennetut uudet talot eivät parhaalla tahdollakaan sovi maisemaan, vaan ovat hyvin rumia.
Taloille pitäisi määrittää ulkonäkövaatimukset, jos ne rakennetaan maisemallisesti vaativille paikoille (vrt. kuinka Pispalassa
on käynyt). Kunnan kaavoituksesta päättäville toivoisi pitkänäköisyyttä ymmärtää ettei luontoa riitä ikuisuuksiin. Yhtenäiset
luonnontilaiset alueet pitää viimeistään nyt turvata ja säilyttää. Metsäkulman ja Pinsiön alueet ovat ihan ahdistavia
paikkoja nykyään. Asutus pitä ohjata kyläkeskuksiin, jolloin kunnallistekniikan, koulukyytien, teiden hoito ym. palveluiden
tuottaminen olisi helpompaa. Kylälle voisi rakentaa ne kevyenliikenteen väylät ja katuvalot (jotka suuntautuvat alaspäin, ei
taivaalle) jolloin koko aluetta ei tarvitse raiskata sieltä täältä ja pistää hirmuisia summia valtaisien tiekilometrien
kunnostamiseen. Moni maalla-asujista ei kaipaa mitään parannuksia, vaan muutti maalle saadakseen nauttia alkuperäisestä
luonnosta. Mahnalassa siitä ei ole kohta tietoakaan, kun joka niemessä ja notkossa on maisemaan täysin sopimaton
rakennus. Kunnan rahat ei riitä jos nykyistä haulikolla ampumisen kaavoitustoimintaa jatketaan.
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Vähän erikoisesti lupia on myönnetty. Onkohan pärstäkertoimen vai arvon mukainen myöntö-arvostelu, kun jotkut saavat
lupia sellaisille paikoille, mitkä toisilta on evätty ympäristöön vedoten!
Ei ainakaan liian tiukkaa ole. Maaseudulla ei voi joka peltokolkkaa rakentaa täyteen. Ei mitään asuintaajamaa haluta vaan
kaunista maalaismaisemaa.
Jos Sasin kaavoitus on saatu kuntoon niin miksi ei Mahnalan.
En ole huomannut mitään käytännön kaavoitustoimintaa.
En ole perehtynyt
Kaavoitus pitäis nopeasti saada etenemään
lisää rakennuslupia
kunta soutaa ja huopaa, uusi koulu Mahnalaan vanhan seuraksi.
Kunnassa asiasta vastaava virkamies ilmeisen kielteinen kaavoittamaan sasi/mahnla aluetta epäasialisten perustein.
Kaavoitus maalaisasutuksen malliin, ei hökkelikyliä päädyt vastakkain rykelmää pellolle. Sellaiset ehkä sopii jonnekin ja
niihin on tulijoina mielestäni erilaiset ihmiset toiveineen.
Mahnalan pitää pystyä säilyttämään tulevaisuuden kulkijan silmään sitä aitoutta,
asumisen väljyyttä, juuri sitä mitä nytkin kulkija katsoo.
Kaavoitus ei ole lähtenyt Mahnalassa käsistä, kuten vähän siitä kaupunkiin päin olevassa kylässä on käynyt.
Alaarvoista, syrjivää, puolueellista....
Kunnan kannattaisi kaavoittaa juuri näille alueille järkevästi. Lähelle palveluita. Tiestö kuntoon ja ehdottomasti pyöräteitä.
Kunta ei ymmärrä, mikä potentiaali näissä itäisissä alueissa olisi, jos uusia asukkaita halutaan.
Tonttien kaavoittamisessa pitää muistaa jatkossakin huomioida maiseman säilyminen.
Rakentamista pitäisi mahdollistaa selvästi enemmän. Tietysti maisema-arvot huomioiden.
Mielestäni ympäristöä kunnioittaen jatkettava.
Mahnalaan saa rakentaa maisemaan sopimattomia "ökytaloja". Kunta ei ole satsannut nuukuksissaan ollenkaan
vetovoimaisen kylän kaavoitukseen.
Onhan kaavan laatimisesta kulunut aikaa, voisi varmaan päivittää.
On typerää että ihmisille, jotka tänne haluaisivat rakentaa, ei anneta rakennuslupia sillä varjolla että kunnalla on omia
tontteja myynnissä Kyröskoskella. Tulijoita kyllä olisi! En ole perehtynyt
Jäänyt kesken. Kaavoittamisella tai sen puuttumisella ohjataan asutusta ja palveluita sinne minne halutaan. Kaavoitus
täytyy suunnitella yhdessä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa.
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Se on hajanaista ja puutteellista ja siinä edetään mielestäni ns. "ajopuuteorialla". Kunnan aktiivisella kaavoituspolitiikalla
voitaisiin mm. tie-, vesi- ja viemäriasiat huomioida nykyistä paremmin ja taloudellisemmin. Myös liikenneasiat (yleinen,
koulu) voitaisiin edullisemmin hoitaa hyvällä kaavoituspolitiikalla.
Siihen tulee panostaa, kaavoitus on kunnanhallituksen monopoli kunnassa ja ns. itäisen alueen pikaisesta kaavoituksesta on
keskusteltu, tulppa lienee viranhaltijapäässä. Kunnanhallitus siis rivakasti ottamaan roolinsa ja hoitamaan kunnan
kasvualueen kaavoitus kuntoon.
Sivukyliä ei tule rakentaa liian täyteen. Maaseutumaisema tulee säilyttää ja peltoja ei saa pirstoa.
Kaavoitus on toteutettava itäiselle alueelle (Sasi-Mahnala) mahdollisimman nopeasti. Tässäkin prosessissa aion kantaa
korteni kekoon asian edesauttamiseksi nopealla aikataululla.
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Mahnalan rakennetussa kulttuurimaisemassa näkyy maatalouden ja elinkeinotoiminnan sekä siihen liittyvän asumisen
kehitys. Elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvä täydennysrakentaminen tulee edelleen sallia.
Mahnalasta kysytään tontteja ja niitä olisi osoitettavissa erityisesti Mahnalan harjulta ja soranotosta vapautuneilta alueilta.
Kylän maanomistajilta löytyisi varmasti alueita, jotka soveltuisivat rakentamiseen ja maisemakuvaan kunhan kaavoitus
saadaan ajantasalle ja siihen liittyen tulevan yhdyskuntatekniikan toteutuksen aikataulu ja sijoittuminen.
On jätettävä tilaa, ettei joka plänttiä rakenneta täyteen.
Ei maisemallisesti sopimattomia kaupunkimaisia rakennuksia, vaan perinteisiä taloja rakentaen väljästi.
Kauniit peltomaisemat pitäisi säilyttää kokonaisina ja muutenkin rajoittaa/ohjeistaa rakentamista.
Ei liikaa rakentamista....ei tänne tarvita niin kauheasti asukkaita, kuin eräät kaupungista muuttaneet haluavat....säilytetään
maaseutu viihtyisenä ja väljänä.
Vältetään tiheään rakentamista.
rakentaa väjästi jotta maisemat pysyvät "auki" myös pihapiirit siistit
Eiköhön sen pitäisi tietää kunnan viranhaltijat, jotka ovat siihen koulutuksenkin saaneet
ei kokemuksia
Hyvällä suunnittelulla ja kansallismaisemaa kunnioittaen. Mahnalaan soramontulle ja sen läheisyyteen voisi saada muuten
hienon asuinalueen lähelle noutotiloja ja järvinäkymällä, kivenheiton päähän koululta ja esim. pururadalta. Varmasti
muitakin upeita alueita olisi. Hämeenkyrö tarvitsee hyviä veronmaksajia ja Mahnala on Hämeenkyrön valttikortti.
Kylämäistä asutusta lisätään, jolloin virkistysalueet säilyvät ehjinä.
Sasiin on onnistuttu rakentamaan muutama oikein kaunis vanhaa mukaelevat mansardikattoiset talot, jotka sopivat
maisemaan. Rakennuslupien kriteereinä pitää olla mm. talon ulkonäkövaatimukset (värit, muoto, materiaali), ja kaikkea
tontin puustoa ei saa kaataa. Valtakunnallisesti arvokkaille kallioalueille ja toistaiseksi yhtenäisille luonnontilaisille alueille
ei pidä myönää rakentamislupia, eikä monien satojen metrien päähän toisista taloista, vaan tiiviisti mutta niin, että välissä
oleva puusto ja kasvillisuus säilytetään, jolloin yksityisyys säilyy. Metsätalousmaan pitää pysyä metsätalousmaana eikä
pirstoa tonteiksi.
Ei desing-taloja tänne kiitos!
Rakentamisen on oltava maltillista. Rakennusten on sovittava maisemaan.
Ei lupia mihinkään elementti/kivi talojen rakentamiseen, vaan puu rakenteisia, vanha ajan näköisiä, ympäristöön ja muuhun
rakennuskantaan sopivia taloja.
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Tontit olkoot riittävän suuria ja oikein sijoitettuja , jotta rakennukset voidaan sijoittaa tasapainoisesti luontoon. Keskelle
peltoa rakennettu uusi talo sopeutuu hitaasti luontoon.
Kyllähän tänne taloja mahtuu, jos vain halua on.
Maisema muuttuu jokatapauksessa haja-asutusalueella.
Järkevällä kaavoituksella kyläläisten toiveita kuunellen
Suunnitellaan rakennukset maisemaan.
Taisin juuri edellisissä selostuksissani asian ydintä kaivella.
kunpa pysyisi lunnonvaraisena
Ei maiseman säilymisellä pitäisi olla mitään tekemistä kaavoituksen kanssa. Talo rakennetaan sinne missä on hyvä paikka
rakentaa. Taitaa olla niin, että talot kuuluvat maisemaan vai tarviiko ihmisten asua veneen alla, että joku ulkopuolinen tai
joku jo talonsa rakentanut, voi katsella rakentamatonta määrä-alaa.
Kaavoittamalla järkevästi.
Ei korkeita rakennuksia ja malttia tonttien kaavoitukseen.
Kaavoitushan tämän ratkaisee. Kylässä on kyllä rakentamispaikkoja, joissa maisema-arvot ovat vähäisemmät kuin toisissa
paikoissa, sinne tiiviimpää rakentamista.
Väljä rakentaminen maaseutukylään kansallismaisema säilyttäen, ei rikota laajoja peltoaukeita
Ei mitenkään.
Tärkeää olisi turvata maa ja metsätalous elinkeinona jolla maaseutu pysyy hoidetun näköisen. Naturat ja muu hömpötys
tekee alueista hoitamattomia pöheikköjä.
Peltoja tuli säilyttää, eli kaikkia peltoja ei tulisi rakentaa täyteen!
Maisema täytyy huomioida luvissa ja uudisrakentamisessa
Maalaisjärjellä
Ei sallita "lasipalatsien " rakentamista keskeisille paikoille vaan perinteikkäämmän mallisia taloja
Kulttuurimaisema on arvokas. Vaikuttaa asukkaiden viihtyvyyteen ja on myös elinehto alueen yrittäjille.
Maiseman tulee muuttua ajan kuvan ja vaatimusten mukaan. Museoalueet ovat siten erikseen. Esim. tuhotaanko kaunis
Maisematie kevyen liikenteen väylällä?
Rakennukset suunniteltava ja rakennettava ns. maisemaan sopiviksi. Mielenkiintoista on, miten tuleva Ympäristökoulu
maisemoituu ympärsitöön.

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Lopen metsästysyhdistys ry
31

31

17

Hyvin

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Mahnalan maamiesseura ry
54
48

23

Hyvin

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Mahnalanselän kalastuskunta
53

55

17

Hyvin

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Mannalan Ympäristökoulun vanhempainyhdistys, Mahla ry
55

38
32

Hyvin

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Mahnalan Ahmat -partioryhmä
90

27
8
Hyvin

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti

12. Miten hyvin tunnet Mahnalassa toimivien yhdistysten toimintaa?
vastatut kysymykset
125
ohitetut kysymykset
22

Miharin Rantakioskiosuuskunta
67

31

Hyvin

27

Ei hyvin eikä huonosti Huonosti
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Toimivat mielestäni hyvin.
Ei liikaa yhdistyksiä, että niiden jäsenet jaksaa niissä toimia riittävästi
Rantakioskiosuuskunnan toiminta liiallista "meuhkaamista"...rauhoittuisivat keskittymään muuten kylän kehittämiseen.
Mahnalan partioryhmä hienoa toimintaa, kuin myös Mahlankin.
Rantakioskiosuunkunnankin toiminta ok, mutta saavat tulla toimeen omillaan, eikä jatkuvaa rahan KERJÄÄMISTÄ
Maamiesseuralta !...Maamiesseura antanut mittavan alkupanostuksensa, joten nyt on oikeasti osuuskunnan näytettävä
taloudellinen osaamisensa.
Olisi kivaa, jos olisi enemmän yhdistyksiä, joihin voisi vaikka itse nuorempanakin liittyä ja niiden toimintaa esitettäisiin
laajemmin, esim. laittamalla ilmoitustauluille pieniä tietoiskuja yhdistysten toiminnasta.
mukana kahdessa, aktiivisuutta lisää!
Hyviä yhdistyksiä. Ehkö joku kooste yhdistyksistä ja niiden toiminnasta olisi hyvä Mahnalan sivuilla, ellei ole jo.
Harrastusmahdolisuudet samalle sivulle.
Toivottavasti yhdistykset osaavat tehdä yhteistyötä ja yhdessä toisiaan tukien järjestää kylän asioita parhaaseen
mahdolliseen suuntaan, eikä turhaan kilpailla resursseista yms. ajan/energian tuhlausta turhaan riitelyyn tapahdu
Mahnalan maamiesseura voisi laajentaa lavan käyttömuotoja, kun ei siellä muutenkaan kesäisin tansseja ole. Mm.
tanssikurssit ja liikuntatempaukset tietysti kesäisin.
Mahnalan maamiessura on kylän kantava voima.
Mahlan olisi syytä ryhdistäytyä, uudistua jotta saisivat lisää jäsenistöä! Maamiesseura kaipaisi nuorta verta, osa vanhoista
jääristä pitäisi ehdottomasti saada ulos johtokunnasta ja järkiperäistää rahan käyttöä (miksi löydä rahaa jo lahoavaan
käyttämättömään kuivuriin. Kalastuskunnalle hatun nosto eritoten Miharin rannan toimista ja nuorten huomioinnista,
aktivoinnista (onki- ja pilkkikisat). Hienoa että kylältä löytyy partiolaisia ja vetäjä heille!!!
Hienoa että on aktiivista väkeä pyörittämään toimintaa yhdistysten kautta. Rantakioskiosuuskunta on näkynyt viime aikoina
itselle näistä eniten - tapahtumia ym. rannassa - ja kioskin palvelu oli aivan ällistyttävän hyvää! (Kiitos!! - jopa
postimerkkejä löytyi!!)
Tosi tarpeellisia.
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Hyvä huomata, että Mahnalan yhdistystoiminta on vilkastunut viime vuosina. Kiitos kaikille aktiivisille henkilöille!!
Ovat ok.
Tärkeää olisi saada yhdistyksiin monenlaista toimintaa että eri ryhmät voisivat tulla mukaan. Monesti yhdistykset tulevat
ajan myötä kapea-alaiseksi eivätkä osaa mukautua muuttuvaan ympäristöön.
Vanhempain yhdistys on erittäin hyvä ja tarpeelinen. Tekevät erittäin arvostettavaa työtä. Myös kioski toimista on tosi hyvä!
miharin rantakioskiosuuskunta mukava kun saatiin kunnon kesäkioski joka työllistää paikallisia nuoria kesän ajaksi
tunnettavuus vaihetelee, syynä läpipiiri tapahtumat (ei ns. yleisesti tiedotettuja tapahtumia järjestetty paljoakaan)
Simunan Martat :)
Kylän yhdistykset voisivat esittäytyä säännöllisin väliajoin, hyvä esim. Ympäristökoululla pyöräilytapahtuma keväällä 2010.
Jäsenistölle voisi kertoa mitä jäsenmaksulla saa tai on saatu aikaan.
Metsästys ei taida olla oikein suositeltava harrastus Mahnalan tyyppisen kylän kuvaan.
olen erakko
Kiitos työmyyrille.
Maamiesseuran johtokunnassa istuvien pitäisi miettiä henkilökohtaisia motiivejaan ko. luottamustehtävään, kuunnella
niitäkin jotka eivät käy vuosikokouksissa tai osallistu tanssilavan talkoisiin.
Yhdistyksen elinvoima on kyvyssä uudistua. Johtokunnan on uusiuduttava, puheenjohtaja ei voi olla pöllö. Paikan
luovuttaminen seuraavalle ottaa koville, mutta kukaan ei ole korvaamaton.
Yhdistykset toimivat pääosin muutaman aktiivin varassa. Pitäisi nykyistä paremmin koota kaikkien lähikylien yhdistykset
yhteisen toiminnan piiriin. Näin niiden toiminta olisi paremmin turvattu ja jatkuvuus taattu. Myös uusien näkemysten ja
aktiivien mukaanotto olisi näin mahdollista.
Mahnalan maamiesseuralla on pitkät perinteet ja vakaa asema kylällä. Yhdistyksiä on riittävästi tämän kokoiselle kylälle,
josta jokainen voi valita mieleisensä. Kunnan alueella on lisää mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, esim. urheiluseurat.
Virkeitä ja toimivia yhdistyksiä. Yhdistykset ovat tehneet hyvää työtä Mahnalan alueen hyväksi myös kansallisella tasolla.
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Mahnalan maamiessura on toiminut kylän yhteisenä kyläyhdistyksenä. Erillinen uusi kyläyhdistys hajottaisi kyläyhteisöä ja
sen toimintaa.
Tapahtumien järjestelyissä ei tahdo olla tarpeeksi tekijöitä, joten ei suurellisia tapahtumia kannata järjestää.
Jo edellä mainitsemani meuhkaaminen saisi jo riittää, varsinkin taloudelliset realiteetit rantakioskiosuuskunnalla ovat kovin
heppoiset !
Seuroja täällä on riittävästi, jokaiselle jotakin. Maamiesseura toimii kyläyhdistyksenä, joka myös omistaa rakennuksia missä
toimia. Jos uusi kyläyhdistys perustetaan, on sen pystyttävä toimimaan omillaan eli esim. maksaa vuokraa jos käyttää
toisen yhdistyksen tiloja ja tavaroita.
Mahnalan luonto antaa hienot mahdollisuudet harrastaa ulkoilua eri muodoissaan, on ratsastusmahdollisuudet jne....on
itsestä kiinni mihin haluaa osallistua, virikkeitä löytyy, älkäät ajatelkokaan vielä kyläyhdistyksen perustamisamista, onhan
meillä perinteinen maamiesseura....perinteitäkin pitää vaalia ja vielä rantakioskiosuuskuntakin on, ei enää kolmatta
yhdistystä tarvita, puhallettakoon nyt näillä yhteen hiileen.
Harrastusmahdollisuuksia olisi kiva jos lisättäisiin, vaikka oleskelupaikka, jonne voi mennä oikeastaan milloin vain, on
tärkeämpi nuorille. Tapahtumissa ei ole mitään moitittavaa, ehkä niitä voisi kuitenkin olla talvikaudelle enemmän ja
järjestelyt ovat sujuneet oikein hyvin.
varokaa liikaa eri yhdistyksiä, ellei kaikki halua kuulua kaikkiin. Muutoin se on hel...n raskasta kokouksien ruuhkaa ja
kilpailua jäsenistä, ja loppu vastuun työntämistä asioista juuuri jollekkin toiselle.
tapahtumat ovat hyviä, mutta harrasteita saisi olla lisää lapsille ja aikuisillekin
Harrastuksia voisi olla enemmän ja niistä voisi tiedottaa paremmin. Elintarvikekioski olisi hyvä. Miharinranta on ihan
mahtava ja laivareitti tosi hieno juttu. Hienoja tapahtumia on. Zumbaa tms voisi olla koululla siten, että sinne voisi tulla
lapset ja aikuiset.
En tiedä tarvitaanko omaa kyläyhdistystä, jos maamiesseura hoitaa jo sitä roolia. Mutta olisiko nuorisoseuraväen tms.
muiden yhdistysten aktiivien helpompi tulla mukaan uuteen yhdistykseen?
Jollei maamiesseura ole halukas järjestämään palveluja kaikille ikäryhmille ja osallistumaan säännölliseen
harrastustoimintaan, niin olisi hyvä jos olisi erillinen kyläyhdistys, joka palvelee voimakkaasti uudistunutta kylän
asukaskuntaa.
Maamiesseuran tulee uudistua palvelemaan kyläseurana. Turhaa byrokratiaa ja jähmeyttä pois, uskallusta uuteen niin ei
tarvita useita yhdistyksiä. Jos on tämä'n kokoisella paikalla kaksikin, se hajoittaa toimintaa. tai sitten kyläyhdistys, jonka
jäseniä eri yhdistykset ovat. Liikaa byrokratiaa taas, ehkä?
Mahnalan maamiesseura toimii kyläyhdistyksenä, jonka omistuksessa oleva tanssilava perinteineen on "helmi".
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Maamiesseura harvinaisen riitaisa, kannetaan turhaa kaunaa menneistä jolla karkoitetaan jäsenistöä.
Mahnalaan tarvitaan harrastustoimintaa sekä lapsille että aikuisille. Varsinkin pienten lasten kanssa täällä jää aika yksin,
seurakunnan perhekerho ei riitä. Kunnan puolesta ei tehdä edes latua, enkä ole havainnut luontopolkua erityisesti
"hoidetun" täällä asumieni vuosien aikana...
naapurikyläläisenä en aivan ole kaikkien keskiössä - mutta silti päässyt nauttimaan palveluista !
Harrastukset vievät kirkolle tai Tampereelle.
Tapahtumat ihan OK.
Liikuntaharrastuksia aikuisille !
Luonto- ja hiihtoreiteistä voisi olla tietoa esim. Mahnalan kotisivuilla.
Kyläyhdistys on mielestäni tarpeeton, koska hommat hoituvat näinkin. Tosin, jos tuleva kyläyhdistys sitten ottaa vastuulleen
kaikki mm. Miharin rantakioskin ja tanssilavan, voi tilanne parantua.
käyn kyröskoskella ja kirkonkyllällä.en tiedä mahnalan harrastus mahdolli suuksista.
Lapsille tarvittaisiin lisää harrastusmahdollisuuksia kylällä. Kaikki harrastukset ovat Ylöjärvellä, Tampereella tai
Hämeenkyrön keskustassa.
En edes tiedä Enonselän saarista?
Kunnan kannattaisi hoitaa ulkoilualueet kuntoon. Kyliin pitää ja kannattaa panostaa.
Kiitos kesän tansseista ja Miharinrannan tapahtumista!!
Lapsille ja nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia tai tapahtumia. Eivät kokisi oloaan liian "syrjäytyneeksi ja
eristäytyneeksi". Erilaista kerhotoimintaa tms.
On riittävästi tapahtumia ja harrastaa voi muuallakin kuin omassa kylässä.
yhteisölliset tapahtumat ja harrastukset puuttuu, kaikille sopivat
Tapahtumiin mahtuisi lisää talkooväkeä.
Kyläyhdistysasia: Aktiivisen porukan hajaannuttaminen eri yhdistyksiin ei palvele ketään.
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Kohdan 14 kysymykseen "Mahnalaan pitää perustaa oma kyläyhdistys" täsmennystä: Pitää perustaa uusi yhteinen
kyläyhdistys Mahnalan- Sasin-, Palkon-, Lemmakkalan- ja Muotialan kylille. Pitäisi olla uskallusta murtaa vanhat raja-aidat.
Maanmiesseura on hyvä aatteellinen ammattiyhdistys maanviljelijöille, mutta ei enää alueen pääasujamistolle.
Mahnalan kokoiseen kylään riittää yksi yhdistys eli maamiesseura. Rantakioskiosuuskunta saa toimia omien tavoitteidensa
ja periaatteidensa mukaan eli harjoittaa liiketoimintaansa. Kyläyhdistys jakaisi kylän, aina on erimielisyyksiä, mutta
kompromisseihin pitää pystyä. Toisilla toimijoilla tuntuu olevan liian kunnianhimoisia tavoitteita ja lennokkaita ideoita,
joissa unohtuu, että elämme kuitenkin vain yhdessä pirkanmaalaisessa maalaiskylässä.
En tunne kovin hyvin lasten harrastustoimintaa. Kansalaisopiston kursseista voisi lisätä esim. kielikursseja.
Hienoa, että lavatansseja järjestetään. Tanssiorkesterit voisivat olla mielenkiintoisempia. Maamiesseuran rooli
kyläyhdistyksenä vähän epämääräinen, toiminnasta saatavat tulot on laitettava kiertoon jäsenistön, asukkaiden ja kylän
hyväksi eikä pankkitilille. Miharinrannan kunnostushanke on hyvä esimerkki investoinnista kaikkien hyväksi.
Maamiesseura ei ehkä toimi kyläyhteisölle tarpeellisella tavalla; ihan jokapäiväinen kanssakäyminen on tärkeämpää kuin
kesän tanssit.
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Kylällä on runsaasti toimintaa, talkoita ja yhteistoimintaa. Tilaisuuksissa on ollut yleensä runsaasti osallistujia.
Ihan mukava joskus järjestää jotain yhteistapahtumaa.
Toiminta on avointa ja mukavaa, varsinkin pitenpään Mahnalassa asuneiden kesken.
Kylällä hienoja ihmisiä, mutta rantakioskiosuuskunnan eräiden ihmisten pitäisi nyt rauhoittua ja keskittyä omaan
taloudenpitoonsa...kannattaako aina tilata ns. nimiesiintyjiä kalliisti kun muitakin vaihtoehtoja olisi, käyttäkää nyt tätä
Mahnalan maalaisjärkeä, jotta toiminnallene olisi jatkumaa, kaikki kunnia kuitenkin toiminnallenne.
Mahnalassa on minusta aivan erityisen hyvä yhteishenki ja jokainen otetaan hyvin vastaan ja huomioidaan.
saisi olla aktiivisempaa
Mahnala-sivut ovat aivan mahtavat. Elintarvikekioski olisi myös hyvä kohtaamispaikka.
Saisi olla enemmän ja aktiivisempaa.
Kuka ei tule toimeen eri ihmisten kanssa, olisi hyvä myös itse katsoa peiliin, missä vika.
naapuri kylissä tuntuisi olevan kateutta joka hankaloittaa yhteistyötä, eikä niistä taida lyötyä yhtä aktiivisia kyläläisiäkään.
Yhteiset (lapsiperheiden) tapahtumat vaikuttavat myönteisesti kylän ilmapiiriin. Toisaalta olen pettyneenä todennut, että
naapurusto ei välttämättä toivota uusia asukkaita avosylin tervetulleeksi. Osa paikallisista asukkaista on umpimielisiä
kyräilijöitä.
Lähinnä kai itsestä kiinni.
Vanhojen perheiden yhteistyö sujuu hyvin,hämäläisellä vauhdilla.
Arvostan kaikkea yhteistoimintaa, mutta muutin tänne olemaan itsekseni..
Mukavaa, että yhteistoiminta sujuu!
Mielestäni on melko vireää ja mukaan on helppo lähteä.
Samoin kun muuallakin niin asiat tuppaavat henkilöitymään. Pohjaa yhteistyöllä kuitenkin on.
Uudet asukkaat on yritetty ottaa hyvin vastaa... tiedä sitten miten on onnistuttu. En tunnista koskaan törmänneeni
tulokasvastaisuuteen. Varsin monet uudet asukkaat näyttävät elävän niin aktiivista elämänvaihetta harrastusten ja töiden
parissa että en ihmettele että kylätoiminnalle on vaikea löytää aikaa.
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MMS ja Sasin maa- ja kotitalousseura voisi lisätä yhteistyötä jopa yhdistyä. Mahnalan Yhteenhiileen puhaltaja kiertopalkinto saisi vaihtaa osoitetta ainakin pari kertaa vuodessa, on myös tärkeää julkisesti (kyläsivuilla, paikallislehdessä)
kertoa perustelujen kera kuka sen sai..
Oma esite Mahnalalle voisi olla mökkiläisiä ja tänne muuttavia perheitä varten hyvä. Ja joka vuosi olisi jokin päivitys tapahtumat, aukioloajat jne.
Tämä yhteistyön toimimattomuus tuntuu olevan joidenkin aktiivien ongelma. Toiset järjestävät ja tuhlaavat, mutta
toiminnan rahoituskin tulee olla varmalla pohjalla. Maamieseura on mittavasti rahoittanut esim. rantakioskin toimintaa,
mutta aina vaan kioskiporukka valittaa eli mikään ei riitä.
Yhteistyö naapurikyliin Mahnalan puolelta on varmasti toimivaa, mutta eri asia onkin, miten muut kylät suhtautuvat
Mahnalaan?
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Olen osallistunut mahdollisuuksieni mukaan toimintaan. Tarjonta on vastannut hyvin minun odotuksiani.
Osallistun niin, ettei se tunnu liian rasittavalta ja pakolliselta.
Osallistun jo ihan riittävästi.
Joihinkin talkoisiin/tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
Monella tapaa.
Voisin auttaa joissakin tapahtumien järjestämisissä ja jos nuorisotilat avattaisiin/ muu oleskelupaikka, voisin vaikka siivota
siellä tai auttaa jollain muulla tavalla pitämään tiloja pystyssä.
tulla paikalle kiinnostaviin tapahtumiin
osallistun jo omien resurssieni mukaan
Tykkäisin kyllä säännöllisestä harrastuksesta mielellään koululla. Tapahtumiin on mukava osallistua.
Olen valmis perheeni kanssa tulemaan mukaan toimintaa, joka mielestäni palvelee lapsiperheitä.
Perinteisiin, pienimuotoisiin tilaisuuksiin.
Olen kantanut jo korteni kekoon ja jatkan samaan malliin.
Haluan osallistua yhteisiin tapahtumiin.
Harrastukset liittyvät lähinnä liikuntaan joten kylän toimintaan osallistuminen ei ajankohtaista.
Tapahtumajärjestelyt, valokuvaus tapahtumissa
Osallistua suunnitteluun ja järjestelyyn. Toivottavasti jatkossakin avointa eikä suljettaisi pientä piiriä koskevaksi.
yhteisiin liikuntaharrastuksiin, kerhoihin
Osallistumalla tapahtumiin, hyvin järjestettyihin tapahtumiin on ollut mukava tulla.
Osallistun kylällä talkoisiin, minulle on riittävästi täällä toimintaa. Aikaa ei ole kaikkeen. Harrastusten myötä toimin kylän
ulkopuolellakin, mikä on elämää rikastuttavaa.
Työn ja muun yht.kunnallisen harratuneisuuteni huomioiden niin paljon kuin mahdollista.
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Kiitos hyvästä kyselystä!
Ei risuja kenellekään, mutta ruusuja tapahtumien järjestäjille ja tanssilavalla työskennelleille.
Ei anneta ylivaltaa ja vapaita käsiä eräille "kaupunkilaisille", jotka yrittävät olla suuressa roolissa ja kaikkitietäviä....Ruusut
vanhoille perinteisille talkoolaisille ja kylän asukkaille.
Ruusuja tanssilavan talkooporukalle, joka jaksaa kesästä toiseen. Idyllinen lava komealla paikalla.
Kylässämme on aivan tarpeeksi virikkeellistä toimintaa, niin nuorille, kuin vanhemmillekkin, älkööt nyt eräät innokkaat olko
yliaktiivisia, vaan hoidetaan nämä olemassaolevat toiminnot hyvin ja asiallisesti toinen toisiamme kunnioittaen.
Mahnalasta ylipäätään ei mitään pitäisi ainakaan antaa pois, sopivasti ulkoilumahdollisuuksia ja hyvä yhteishenki. Kuitenkin
palveluissa, kuten liikenneyhteyksissä olisi parannettavaa, ja kylän oma pieni kioski tai kauppa olisi aivan mahtava ja
nuorisotilat/muu oleskelutila olisi sitäkin parempi.
ruusuja, mahnalan nettiposti on upea. Voima kanssanne
Mahnalssa on näin ulkopuolisen silmin erittäin hyvä meininki!
vahvaa yhteistyötä meille kaikille hämeenkyrön kylille. Yhdessä meillä on voimaa ja voimme kaikki asua ja vaikuttaa omalla
kylällä.
Mahnala on vetovoimainen paikka!
Hyvä kysely! Paras kylä!
Mahnala on viimein virkistynyt ja tuntunut heränneen ruususen unestaan. On hienoa, että kylällä on toimintaa! Esimerkiksi
Venetsialaiset on kiva juttu, mutta on äärimmäisen ikävää, että tapahtuman pitää päättyä ilotulituksiin. Miksei ei voi
nauttia soihduista ja "tulishowsta."? Harva ilotulitteita oikeasti kaipaa. Luonnonhiljaisuutta pitäisi osata arvostaa, se on
katoava luonnonvara. Jos turhakkeita ja meteliä kaipaa voi suunnata Tampereen Keskustorille. Pidetään maaseutu
maaseutuna.
Aina on parannettavaa. Kylä on monilta osin juurtunut paikoilleen. Uudistuksia tarvitaan juuri nuorentuneen asiakaskunnan
ha lapsien takia. Tästä kylästä on mahdollisuus saada mahtava, jos uudistuksiin ja palveluihin satsataan.
Ruusut innostuneelle aktiiviselle joukolle, joka ehtii toimia
Kiitos kyläsuunnitelman päivittämisen aloittamisesta!!!!!

19. Onko sinulla annettavana ruusuja tai risuja?

KOMMENTIT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Suuri kiitos ja kumarrus sille melko pienelle ydin ryhmälle joka jaksaa uurastaa ja keksiä uusia ideoita ja tapahtumia sekä
aktivoida muuta kylän väkeä! Kauanko heissä riittää virtaa. Kyläyhdistys voisi helpottaa tilannetta, saisi maamiesseura
keskittyä niihin tansseihinsaRuusuja kylän kehittämisidealle! Toivottavasti jotain tapahtuu myös käytännössä.
Kylällä toimintaa kivasti eri-ikäisten mielipiteet vain ei aina käy yksiin, siinä riittäisi soviteltavaaHienoa huomata, miten paljon on tekemistä ja tapahtumaa ihan lähellä!
Kai se ruusujen puolelle kallistuu.
Aina ok kehitämistä
Kotisivut ovat hyvä tapa tiedottaa. Luen niitä aina vähän väliä.
vanhepien opilas kuljetuksissa jotkut vanhemat evät noudata nopeusrajoituksia.
Vähän kehitystyötä varovasti suuria muutoksia ja ruusut tulee.
Ihmiset ovat ystävällisiä.
Olen uusi asukas, siksi tunnen vielä huonosti alueen tarjontaa ja siksi vastaukset ehkä jopa vähän vääristyneitä.
Maamiesseuran toiminnassa voisi enemmän läpinäkyvyyttä.
Olen yhdistyksessä mukana, jossa esimerkiksi kun myönnetään vastuuvapautta johtokunnalle, niin tilinpäätöstiedot on
jaettu kiertämään jäsenille mistä on saanut itse lukea kaikki omaisuus, tilitiedot ja velat mitä minnekkin on.
Kylät tekevät kyllä kaikkensa. Kunta on perseestä!
Kiitos kaikille aktiivisille toimijoille ja Haaviston Pertille erityiskiitos aktiivisesta tiedottamisesta!!
ei risuja
Koulun ja päivähoidon tilanne huolestuttaa erittäin paljon. Lapset kärsivät tilanteesta erittäin paljon. Lapsiperheitä
houkkuttaa ajatus maalle muuttamisesta mutta Mahnalalle on tullut maine ettei lapset saa hoitopaikkaa ja koulussa on
liian ahtaat tilat, parakit eikä liikuntasalia.
Hienoa kun on aktiivisia ihmisiä, jotka jaksavat järjestää monenlaista toimintaa kylällä.
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Annan näin ulkopuolisena ruusuja
kylän omat logolla varustetut tuotteet ollet mukavia
Kiitos kaikille kylän hyväksi talkootyötä tekeville! Pienellä kylällä on paljon hienoja ja monipuolisia tapahtumia.
Erityiskiitos Ritolan Veeralle hienoista ja hauskoista ideoista tapahtumiin.
Hyvää syksyä !
Hyvä, että tälläisiä kyselyitä järjestetään. Ruusukimppu Haaviston Kristiinalle ja Pertille arvokkaasta ja laaja-alaisesta
talkootyöstä Mahnalan ja naapurikylien hyväksi!
Mahnalan internetissä olevat kotisivut ovat toimineet mainiosti jo vuosien ajan (kiitos). Onhan sen jatkuvuus
mietitty/varmistettu?
Ruusuja Haaviston pariskunnalle toiminnastaan Mahnalan kylän parhaaksi! :) :)
Annan ison kimpun punaisia ruusuja kaikille mahnalalaisille, jotka omia vaivojaan säästämättä ovat luoneet Mahnalan
kylästä sen, joka se on tänään. Kiitos!

