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Hallituksen kokous 

 
Aika: Torstai 4.2.2016 klo 18 
 
Paikka: Onnimanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Esko Raiskio, Pekka Kivinen, Reijo Viitaniemi, Juha 

Penttilä, Maija-Leena Määttä, Marja Uppa, Liisa Mykkänen 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

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

5. Vuosikokouksen suunnittelu. 
Kokous päätettiin pitää tiistaina 22.3.2016 klo 18.00 Onnimannissa, kahvitarjoilu. Hallitus 
varajäsenineen kokoontuu 17.30 samassa paikassa. 
 

6. Talousasiat 
- Jäsenmaksuja jäi viime vuonna maksamatta peräti 100 kpl.  
- Toiminta-avustusten hakuaika on meneillään. Haemme juhlavuoden erikoisempien  
  tapahtumien vuoksi painotettua summaa, 1500€. 
- Talkoorahaa anotaan A4-kokoisen julkaisun tekemiseen ja painattamiseen, 1500€.  
  Tapio tekee molemmat anomukset. 
- Ostosten tekeminen yhdistykselle kaipaa sopimista ja hyviä käytäntöjä. K-Supermarkettiin  
  on olemassa kolme kappaletta kortteja, jolla voi ostaa tilille. Hintakaaren Tippavaaran  
  myymälässä on tili myös. Puheenjohtaja Tapio Liesko, emännät, Marja Uppa ja Maikki  
  Määttä, rantatoimikunnasta Juha Penttilä ja Esko Uppa tarvitsevat oikeuden tehdä ostoksia. 
  Kuittien saatteeksi laitetaan aina lomake rahastonhoitajaa varten. Jos mahdollista,  
  skannataan kuitti.  LIITE 1 ja 2. 
 

7. Historiikki/Mannin Viesti 
Tapio luki otteita kokoamastaan tekstistä. Sisältöä tarvittaisiin vielä lisää, ja kuvia. 
 
Paikallisia yrityksiä pyydetään sponsoreiksi ilmoituksia vastaan. Ilmoitushinnat koon mukaan, 
50/150/300/600 euroa. Laaditaan mediakortti, jossa esitellään asia, ja joka viedään 
ilmoittajillemme, sihteeri tekee. Ilmoitukset pyydetään viimeistään 29.4. 
 
Juhlajulkaisu painetaan Elojuhliin mennessä. Mannin Viesti ilmestyy normaalisti keväällä 
ajankohtaisine aiheineen. 
 

8. Viljakkalan jäteaseman korvaavat palvelu 
Pirkanmaan Jätehuolto kävi esittelemässä suunnitelmiaan Viljakkala-neuvostossa. Mannin 
aluetta ei kovin paljon kosketa nämä palvelut, koska Kyröskosken jäteasema on niin lähellä. 
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9. Toimintasuunnitelma 

Paijalan talkoot 
  Sähkökaapelin asennus maahan jäi viime syksynä tekemättä, se hoidetaan  
  tänä kesänä. Vähäistä apua töihin ehkä kaupungilta saadaan, rahaa ei ole  
  korjauksiin varattuna. 
 
  Miesten saunalla on vielä pientä parantelemista. Huvila tarvitsisi myös  
  korjauksia. Esko kumppaneineen tekee katselmuksen keväällä ja listaa  
  tarpeellisia toimenpiteitä. 
 
  Puutalkoot ajoissa ennen kevätsiivousta. 
 
30v juhlat Elojuhlien yhteydessä vähän juhlavammin. Parempia palkintoja, ehkä jokin  
  esitys, kesäteatteria, musiikkia. T-paidat painatuksella. 
 
Mannin Viesti  
  Painetaan normaalisti. Mukaan erillinen maksulappu jäsenmaksusta.  
  Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksu olisi yhdeltä henkilöltä 10 euroa  
  ja koko perheeltä 20 euroa. 
 

10. Muut asiat 
Ylöjärven rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty lausuntoa. Asiasta keskusteltiin, mutta 
päätettiin olla antamatta lausuntoa, koska Viljakkala-neuvosto on tehnyt samoista asioista 
oman lausuntonsa juuri. 
 
Päiväkoti haluaisi lähentää hoitolapsia ja alueen vanhuksia yhteisillä toimintahetkillä. Jotta 
tavoittaisimme halukkaat vanhukset, laitetaan Mannin Viestiin asiasta tiedote 
yhteystietoineen. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10. 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
 


