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Hallituksen kokous 

 
Aika: Tiistai 20.1.2015 klo 18 
 
Paikka: Vilmanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Esko Raiskio, Maija-Leena Määttä, Juha Penttilä,  

Tarja Vuorela. 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisätään muihin asioihin talkoorahan hakeminen. Muuten esityslista hyväksyttiin 
työjärjestykseksi.  
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
 

5. Seurakunnan asiat 
- Kinkerit: ehdotamme päivää 25.3. ja tarjoudumme järjestämään kahvituksen. 
- Alpha-kurssi Vilmannissa: tiedotamme asiasta Mannin Facebook-sivuilla. 
- Mannin Viestiin lisätään seurakuntauutisia. 
 

6. Vuosikokouksen aika ja paikka 
Keskiviikko 18.2. klo 18 Vilmannissa, jos tila on vapaa. 
 

7. Kevään retket ja matkat 
- Bussimatka Himoksen laskettelurinteeseen hiihtolomalla tiistaina 24.2.  
   Lähtö klo 9 Vilmannilta. Lapsille huoltaja mukaan, ennakkoilmoittautuminen sihteerille  
   viimeistään 15.2. Yhdistys maksaa kuljetuksen, lippujen hintoja voi katsella www.himos.fi.  
   Reissu toteutetaan, jos lähdössä on kaksitoista henkeä, ensisijaisesti jäseniä.  
- Vaihtoehtona laivaristeily Tallinnaan bussikuljetuksineen jonkun matkatoimiston kyydissä.  
   Lähtö helatorstaiaamuna 14.5., paluupäivän voi valita itse. Ilmoittautumiset sihteerille  
   viimeistään 12.4. 
- Yhdistys tukee samalla summalla per henkilö vain toista retkeä. Osallistua voi kummallekin. 
 

8. Talvirieha rannassa 
Lauantaina 14.2. Ystävänpäivänä kodalla. Makkaranpaistoa, kuumaa mehua, mäenlaskua, 
jäällä kelkkailua ja pilkkiongintaa. Ohjelma sään mukaan. 
 

9. Yhdistyksemme 30-vuotis historiikki 
- Julkaistaan läpileikkaus kuluneesta ajasta. Haastatellaan sitä varten ihmisiä, esimerkiksi  
  perustajajäseniä kuten Esko Raiskio, Reijo Viitaniemi ja Gunilla Korhonen , historioitsija  
  Tapani Ekstam, alkuperäisiä asukkaita kuten Irma Autio, Alli Mäkinen ja Seija Haukipää. 
- Vanhat pöytäkirjat ja valokuvat käydään läpi, lienevät Onnimannin kaapissa. 
- Sovitaan ensimmäinen tapaaminen asian tiimoilta Tapani Ekstamin kanssa. 
 

http://www.himos.fi/
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10. Jäsenmaksujen ja vuokrien tarkistukset 
Jäsenmaksu nostetaan 10 euroon. Varsinaisten jäsenten vuokraushinnat:  Paijala+sauna 
50,00/vrk, ilman saunaa 40,00/vrk, sauna 10,00/tunti. Ulkopuolisille hinnat ennallaan, koska 
heidän osuutensa asiakkaista on hyvin vähäinen ja Paijalan varustetaso vaatimaton. 
 

11. Talkoorahan myöntämisprosessi jatkossa 
- Käytäntö muuttuu, sähköinen lomake tulee, hakeminen helpottuu. Perusteet selkiytetään. 
- Karhe-seura tarjoutunut talkootyöhön mukaan. 
- Paijalan päärakennus kaipaa kuntokartoitusta. Yritetään tehdä se yhdessä kaupungin  
   teknisen osaston kanssa ja päätetään toimenpiteistä sen mukaan. 
 

12. Neuvottelu kaupungin kanssa sopimuksesta 
Kaupungin puolesta asia on kunnossa. Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi, ja 
niin sen halutaan olevankin. 
 

13. Rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän tilanne 
Tilitoimistosta on kysytty tarjousta kirjanpidon hoidosta. Rahastonhoitaja pitäisi löytää. 
Kuulutetaan Facebookissa.  
 

14. Puheenjohtajatilanne 
Uusia ehdokkaita ei ole löytynyt. 
 

15. Vilmannin tilanne nyt 
Vilmanni on myynnissä. Hintapyyntö on 65 000€. 
 

16. Paijalan vuokrauspäivystys 
Kierrätetään päivystyspuhelinta viime kesän malliin ja kirjataan kaikki varaukset. 
Siivousmaksupantti harkinnan mukaan. 
 

17. Muut asiat 
Talkoorahan hakeminen 
Ensimmäisen vaiheen hakuaika on jo tammikuussa. Miesten sauna on seuraava kohde. 
Uimaranta-kyltti 
Pyydetään, että kaupunki anoo uudenmallista, ruskeaa kylttiä Ely-keskukselta 
Kyröskoskentien ja Paijalantien risteykseen. 
Sähkökatkokset 
Paijalantiellä, rannan parkkipaikan kohdalla muuntajan lähellä on iso koivu vaarassa painaa 
sähkölankoja. Pyydetään sen poistamista sähköyhtiöltä. 
Nopeusrajoitukset muuttuneet 
Kyröskoskentiellä kylän alueella on nopeusrajoituksia alennettu. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


