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MIHARIN UIMARANNAN JA –ALUEEN SUUNNITTELUPALAVERI
Sunnuntaina 23.10.2011 klo 17.00-18.15 Jyväpirtti, Maisematie 582

Läsnä

Kristiina Haavisto
Pertti Haavisto
Matti Lähteenmäki
Peter Holm
Kari Kankaanpää
Seppo Metsähonkala, pj
Markku Rajamäki
Veera Ritola, siht
Arska Änkö

TILANNEKATSAUS
- Syksyn ensimmäinen kokoontuminen.
- Miharinrannan kesä oli tapahtumarikas, paljon tapahtumia joilla saatiin runsaasti positiivista julkisuutta
tiedotusvälineissä mm. Hämeenkyrön Sanomat teki kesälehteen (ilmaisjakelu, isojako) koko sivun jutun
Miharinrannan kunnostuksesta ja toiminnasta. Myös juhannusaaton kokkojuhlasta sekä Venetsialaisista,
laiturin vihkiseremoniasta ja Purimo-laivan vierailusta kirjoitettiin huomiota herättävästi.
- Suositun virkistysalueen ja yleisötapahtumien pullonkaulat olivat pysäköintijärjestelyt ja tehoton myynti.
- Matti Lähteenmäki käy vuodenvaihteessa keskustelua lisäpysäköintialueen vuokrauksesta.
- Miharin Rantakioski osuuskunta ottaa työvoimatoimiston avulla selvää määräaikaisen kioskivastaavan
palkkauksesta ja tukimuodoista. Mielikuvissa tehokas, tanssitaitoinen ja autoileva Kioskimummo.
- Venepaikkojen käyttäjillä vuokarästejä, ns. hylätyt veneet haetaan talteen lokakuun loppuun mennessä.
- Moottorisahataiteilija Pasi Ahokas kiinnittää kaikki Miharinrannan tienviitat paikoilleen pe 28.10.2011.
Hämeenkyrön sivistystoimi on myöntänyt 700 euron avustuksen ko. työnäytösmaamerkkiin.
Huomioitavaa: ilmoitustaulu kaipaisi lippaa tai vastaavaa kattoa joka suuntaisi enimmät vedet pois päin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

(tapahtumat, ideat, hankkeet, alustavat aikataulut...)

su 4.3.2012 Talvitapahtuma
- Ohjelmassa mm. lasten lumiveistoskilpailu ja pilkkikisat, moottorikelkka-ajelua, napakelkka ja puffetti.
Keskustelua suotuisasta ajankohdasta, napakelkan pystytyksestä sekä tarvitaanko ulkopuolista apua eli
lumiammattilaista tapahtuman järjestelyissä ja ylöspanossa. Jäänveistäjä Pasi Ahokas kiinnosti yleisöä.
Talvi
- Miharinrantaan kaavaillun grillikatoksen rakentaminen Jyväpirtin kuivurilla. Tarvittava puutavara löytyy
maamiesseuran varastosta. Grillikatoksesta on tehty kuntaan ilmoitus ja saatu lupa pystytykselle.
Toteutus osana Miharinrannan virkistysalue –hanketta, toteutus talkootyönä (Änkö-Holm-Lähteenmäki).
- Mahnalan Kalastuskunta keskustelee ja hakee Joutsentenreitiltä hankeavustusta Miharinrannan ns.
rantabulevardin kuluihin. Valaistu jalankulkuväylä joka yhdistäisi laiturin ja virkistysalueen toisiinsa.
Harmaata kiviverkko-reunusta somistamaan sopii esim. riippaoksaiset koristekrassit (siemenet talteen).
Kevät / huhti-toukokuu
- Kioskirakennus vedetään paikoilleen huhtikuussa, samassa yhteydessä pidetään Miharinrannan
siivoustalkoot (ja maalaustalkoot). Siistimiseen on lupautunut myös Mahnalan Ympäristökoulu ja
ko. ajankohta liittyy mahdollisesti joka keväiseen Maisematien siivoustempaukseen ”Moskaton Maisematie”.
- Maisemointitoimenpiteet mm. ympäröivän puuston, ikääntyneiden raitojen kaato.
- Kalastuslupien myynti käyntiin ajoissa, kevään korvalla jolloin kysyntä kovimmillaan.
- Vappuristeily-idea; Titi-Nalle-risteily.
Kesä / kesä-heinä-elo-syyskuu
- Juhannusaaton kokkojuhla 22.6. Tanssimusiikkia ja pikkuriikkinen tanssilava, telttakatokset.
Purimo-laivan vierailu Miharinrannan laiturissa. Juhannussalko-lanseeraus?
- Juhannussunnuntaina 24.6. mato-onkikisat lapsille. Telttakatokset paikallaan. Makkara. Letut.
- Heinäkuun ”nosto” auki. Tässä rantakaraoke? Yhdenmiehen orkka? Purimo-laivan vierailupäivä auki.
- Elokuun alussa Pirkka-Hämeen Jätkäperinne –ryhmän esiintyminen. Kustannuspyyntö.
- Elokuun viimeinen viikonloppu 25.8. Vetouistelukisat ja Venetsialaiset; ohjelmassa mm. tulitaiteilijat.
Telttakatokset. Purimo-laivan vierailu Miharinrannan laiturissa.
- Kalastustapahtuma koululaisille, Kalastuskunnan järjestämä tempauspäivä Miharinrannassa / syyskuu?

SEURAAVA PALAVERI
Keskiviikkona 28.12. klo 17.00 alkaen Jyväpirtillä. Pääpaino Talvitapahtuman suunnittelussa.

