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Viranhaltijat:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Jorma Hyökyvaara Kehittyvä Tikkakoski
ry:tä avasivat illan. Pöytäkunnittain käytiin keskustelua Tikkakosken hyvistä puolista ja kehittämisen kohdista. Näistä yhteiseen keskusteluun nostettiin seuraavat asiat:
Tila-asiat:
 Tikkakosken keskustaan tulevan (?) senioritaloon alakertaan toivotaan
kokoontumistila vähintään 100 henkilölle (keittiövarustelu ja 3x wc)
 tällä hetkellä tarjolla olevissa kokoontumistiloissa (esim. koulu) on hankala
saada keittiötä käyttöön
Liikunta:
 lähiliikuntapaikan kuntoilulaitteet ovat liian korkeita (165 cm pitkälle)
 liikuntahalli on liian lyhyt (kuusi metriä puuttuu täysimittaisesta salibandysalista)
 senioreille kompensoidaan kaupungin liikuntapalvelujen käyttöä, mutta
tikkakoskelaiset eivät täysin pääse hyötymään niistä. Tikkakoskelle kaivataan omaa kuntosalia sekä uimahallia.
 Kumpulammen suositulta uimapaikalta lähti laituri, se harmittaa. Jäljelle jäi
Myllylammen uimaranta kaupungin ylläpitoon
 Tikkakoskelle kaivataan myös avantouintipaikkaa
Liikennejärjestelyt:
 Tikkakosken hautausmaalle ei johda kevyen liikenteen väylää (Autiokankaantie). Tästä on tehty kaksi valtuustoaloitetta, toinen ihan vastikään.
Väylän tulisi johtaa Puuppolaan asti. Tie on valtion tie, kaupunki tarvittaisiin toteutukseen kaveriksi mukaan.
o aloite on valmistelussa
 kukkakaupan edusta (Kirkkokatu 1) on kevyen liikenteen väylä, siihen toivotaan ajoesteitä tai edes kevyen liikenteen väylän merkkiä
 Tervaruukintielle kaivataan hidasteita
 S-marketin kohdalle ja keskustan risteyksiin ehdotetaan liikenneympyröitä
 katujen talvikunnossapito on ollut huonoa
o talvikunnossapidon toimintamalliin on tulossa muutoksia, niin että
kaupunki voisi jatkossa paremmin valvoa kunnossapidon tasoa
 alikulkujen kunnossapito on ollut huonolla tolalla
Linja-autoliikenne:
 Tunnelinmäeltä on huonot kulkuyhteydet
 toivotaan useampaa yhteyttä kulkemaan Palokanorrelle/ terveysasemalle

Muuta:





koirankakkapussi –roskiksia kaivataan lisää
tietoliikenneväylät; kuituverkko tullut Tikkakoskelle (mutta ei joka kulmaan), tämä mahdollistaa etätyöt. Myös Puuppolaan ja lähialueille kuituverkkoaä kaivataan.
o asia on jatkuvasti esillä päätöksenteossa, viimeisin selvitys tukikelpoisuudesta ym. on tehty tammikuussa. Päätöksiä ei vielä ole.
Voisiko kaupunki ostaa Kirkkokadulla olevat tyhjät liikehuoneistot kaupungin omistukseen? Tällä hetkellä liikehuoneistoissa on niin korkeat vuokrat,
että niihin eivät uudet yrittäjät pysty. (Osa liikehuoneistoista on tällä hetkellä esim. Osuuspankin omistuksessa. Vuokrat ovat tällä hetkellä yli
2000€/kk.) Jos kaupunki ostaisi liikehuoneistot, niin se voisi hiukan halvempaan hintaan vuokrata tiloja uusille yrittäjille. Näin saataisiin kylälle
uusia yrittäjiä, työpaikkoja sekä myös palveluja sitä myöten.

Asioita selvitetään ja vastauksista tiedotetaan Kehittyvä Tikkakoski ry:n kautta.
Iltakahvitilaisuuksista kuntapäättäjien kanssa on tiedotettu koteihin jaetussa kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaupungin tapahtumakalenterissa. Facebookissa tapahtumailmoitusta on
jaettu useaan kertaan. Tilaisuuksista on tehty myös mediatiedotteita.
Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980

