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Hallituksen kokous 

 
Aika: Keskiviikkona 20.8. 2014 klo 18.00 
 
Paikka: Onnimanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Esko Raiskio, Tarja Vuorela, Juha Penttilä, 

Reijo Viitaniemi. 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.  
 

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

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

5. Elojuhla 
Väkeä oli hyvin, lapsia paljon, sää suosi myös.  Toivomusten mukaisesti juhla aloitettiin jo  
klo 16. Illalliskortteja myytiin 57 kpl. Juhla oli onnistunut, myös rahallisesti. Heitettiin idea 
Venetsialaisesta juhlasta elokuun viimeisenä viikonloppuna, ilotulituksineen. 
 

6. Talkoolaisten ilta 
13.9. lauantaina, ilmoittautumiset viikkoa ennen. Tilataan lämmin ruoka valmiina. Kutsutaan 
kaikki talkoissa mukana olleet yhteisellä ilmoituksella, sekä miesten saunaan kiukaan 
lahjoittaneet erikseen. Aloitetaan klo 17, kysytään pelimannia mukaan.  
 

7. Manninsaaren kaava  
Ympäristölautakunnasta on pyydetty lausuntoa yhdistykseltä. Paikallaolijat kannattavat 
vaihtoehtoa VE1. Siinä virkistysalue säilyisi yhtenäisenä. 
 

8. Retki 
Viroon suuntautuva bussimatka ei toteutunut osanottajien puutteesta. Lapsiperheille 
suunnattuja päivän retkiä pitäisi lisätä. Yhteistyössä päiväkodin vanhempainyhdistys Onnin 
kanssa voisi ainakin saada ideoita kohteista. Pienin bussi on 14 matkustajalle, mutta tilanteen 
mukaan voidaan lähtijöiden määrästä joustaa. Isommalle porukalle isompi bussi. 
 
Hiihtolomaviikolla järjestetään laskettelureissu johonkin läheiseen rinteeseen. Himoksella 
olisi kaikenikäisille sopivia mäkiä ja murtomaahiihtoon latuja. Laskiaisena voisi järjestää 
rannassa taas talvitapahtuman. 
 
Tiedottaminen on ongelma. Tekstiviestipalvelu olisi tehokas, kysellään esim. vesilaitokselta 
neuvoa. Hämeenkyrön Sanomien ja Ylöjärven Uutisten seuratoimintapalstalla voisi ilmoittaa. 
 



MANNIN ASUKASYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 4/2014  2 
Hallituksen kokous 

 
9. Muut asiat 

Paijalan tuvan lämmityslaite puuttuu vielä. Hankintaprosessia jatketaan. 
Talkoita on vielä jäljellä; puiden kantoa liiteriin sekä Paijalantien varren ja rinteen raivausta 
puskista. 27.9. lauantaina pidetään talkoot klo 11. Tiedotetaan  talkoojuhlissa, Facebookissa 
ja saunan ovella. 
Avustusta ympäristönhoitotyöhön on myönnetty 550 euroa. Talkoorahaa on anottu Paijalan 
maalaustöihin ja tarvikkeisiin, selvitys kuluista tehdään loppuvuodesta. Tänä vuonna on 
kunnostettu ja maalattu liiteri ja ulkovarasto. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


