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Hallituksen kokous 

 
Aika: Keskiviikko 12.4.2017 klo 18 
 
Paikka: Paijala 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Päivi Rytkönen, Anne Vainikka, Tarja Vuorela, Simo 

Hiltunen, Eeva Rönkä, Jouni Kiiltomäki, Juha Penttilä, Juhani Määttä, Esko Raiskio, Maija-
Leena Määttä, Petra Kiviniemi 

 
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. Valitaan yhdistykselle toimihenkilöitä: varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, 
tarvittaessa muitakin. 
Jaetaan tehtävät: tiedottaminen, atk-asiat, jäsenasiat 
- sihteeri huolehtii kokous- ym asiakirjoista, niiden julkaisusta ja arkistoinnista  
   sekä lähettää kokouskutsut 
- rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen rahaliikenteestä, tuo vuosikokoukseen  
   tilinpäätöksen sekä talousarvion ja tarkistaa jäsenmaksut. Rahankäytöstä ja  
   jäsenmaksutilanteesta halutaan raportti hallituksen kokouksiin. 
- tiedottaja hoitaa tapahtumista ilmoittelun ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja Facebookissa, 
   sekä toimittaa ja painattaa Mannin viestin. 
 
Valittiin varapuheenjohtajaksi Piia Raisiola, sihteeriksi Anne Vainikka, tiedottajaksi Jouni 
Kiiltomäki, ja rahastonhoitajaksi Marita Riihimäki. 
 

6. Talkoot ja muut päivämäärät 
Roskatalkoot 11.5. 
Paijalan siivoustalkoot sisällä ja ulkona lauantaina 27.5. klo 12 alkaen. 
Saunanlämmityksen aloitus lauantaina 3.6. 
Elojuhlat ja venetsialainen ilta lauantaina 26.8. 
Laiturin lasku tehdään sopivana päivänä, Esko kutsuu talkooväkeä paikalle. Perustetaan 
WhatsApp-ryhmä ja tiedotetaan sielläkin. 
Puutalkoot 27.4. klo 17 alkaen. Kerätään rinteestä rankoja tien varteen ja sieltä traktorilla 
Paijalaan. Omat työkalut mukaan, vesuri tai kirves, moottorisaha jos on. Kantamiseen ei 
tarvita muuta kuin rukkaset. 
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7. Paijalan vuokraustoiminta 

Hinnoista keskusteltiin. Jäsenhintoja haluttiin laskea ja ulkopuolisten hintoja nostaa: 
Jäsenet: Paijala 15€/12h, 25€/vrk, Paijala+sauna vrk 35€, sauna 5€/tunti. 
Ulkopuoliset: Paijala 50€/12h, 100€/vrk, Paijala+sauna vrk 120€, sauna 15€/tunti. 
Juhannuksena Paijalan saa vuokrata vain yhdistyksen jäsen, pe-su hintaan 200€. Yleinen 
saunavuoro poislukien, perjantaina klo 15-21, lauantaina normaalisti 15-18. 
 
Varauskalenterista puhuttiin, Anne ja Jouni tutkivat vaihtoehtoja ja hintoja. Mietitään uusia 
toimintatapoja mutta jatketaan vuokraustoimintaa entisellä tavalla toistaiseksi. 
 

8. Talkooraha 
Talkoorahaa on meille myönnetty 400 euroa. Hanke koskee matonpesupaikan kunnostusta. 
Imeytysputki pitää uusia, vanha on täynnä puunjuuria. Työhön tarvitaan kaivinkonetta. 
Rakennetaan uusia kuivatusorsia myös. Esko ja Juha suunnittelevat työn, sitten kutsutaan 
talkoot koolle. 
 

9. Muut asiat 
- 16.6. mennessä kaupunki suorittaa ympäristökatselmuksen. 
- Toiminta-avustusta on myönnetty 500 euroa. 
- Petra Kiviniemi anoi vapautusta emännän tehtävistä, koska tuli valituksi  
   kaupunginvaltuustoon. Vapautus myönnettiin, yhteyshenkilö valtuustossa on  
   merkittävämpi meille. 
- Kaupunki on kallistumassa Paijalan suhteen siihen tulokseen, ettei paikkaa ainakaan myydä. 
   Sopimusta suunnitellaan rauhassa, koska siihen liittyy monta kysymystä, esim. rakennusten  
   ylläpitovastuut ja venepaikkojen hallinta. Alueella vaikuttaa moni kaupungin osasto. 
   Asiasta neuvotellaan lähitulevaisuudessa kaupungin kanssa. 
- Otetaan käyttöön jäsenrekisteri ja liittymislomake. Se jaetaan Mannin viestin mukana, ja se  
   palautetaan nimi- ja osoitetiedoilla täytettynä sihteerille. Lomake löytyy sähköisenä myös  
   nettisivuilla, www.manninkyla.net . Jäseneksi luetaan, kun sen lisäksi 
   on jäsenmaksu maksettuna. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
 

http://www.manninkyla.net/

