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Hallituksen kokous 

 
Aika: Tiistai 18.8.2015 klo 18 
 
Paikka: Paijala 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Esko Raiskio, Pekka Kivinen, Reijo Viitaniemi, Maija-

Leena Määttä, Marja Uppa, Liisa Mykkänen, Juha Penttilä 
 

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 muutamalla lisäyksellä. 
 

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

5. Elojuhla / Venetsialainen ilta 
Perinteiset kisailut aloitetaan klo 15.00. Ohjelmassa tikanheitto (alle 18v maksuton, muille 
2€), saappaanheitto, lapsille alle 12v tarkkuusheitto kuulilla (samat sarjat kuin tikka ja 
saapas). Palkinnot hoitaa Maikki. Arpajaiset klo 18.00, päävoittona tabletti, lisäksi 
lahjakortteja Tokmannille. Puffettista myydään makkarat ja juomat, ja laitetaan mainoksia 
ilmoitustauluille. Iltapäivällä juhlitaan ilman alkoholia. Aikuisten sarjassa voi tarvittaessa 
heittää tikkaa ja saapasta vielä arpajaisten jälkeenkin. Palkintojen jako pyritään kuitenkin 
hoitamaan ajoissa ennen iltaohjelmaa. 
 
Venetsialainen ilta alkaa klo 19.00. Ulkotulia rannalle, kelluvia kynttilöitä, lyhtyjä puun oksille, 
käytetään 20-30 euroa. Pienimuotoinen ilotulitus järjestetään pimeän tullen, Tapio hankkii 
raketteja n. 50 eurolla. Musiikkilaite haetaan Onnimannista, tanssia saa. Laitetaan myös 
nuotiopaikalle tulet. 
 

6. Talkooraha, saunaremontin loppuraportti 
Yhdistyksen osalta työtunteja kertyi 225 ja kustannuksia koitui yhteensä 1122 euroa. Raportti 
on toimitettu kaupungille. 
 

7. Historiikkiprojekti 
Haastatteluja pitää ruveta tekemään. Voidaan soitella niille, joita kirjeellä muistutettiin. 
Viedään vanhat valokuvat mukana, keskustelua herättelemään. Seuraavassa kokouksessa 
paneudutaan aiheeseen paremmin. 
 

8. Syksyn toiminta 
- saunoja lämmitetään vielä syyskuussa 
- Paijalassa pidetään 10.9. Viljakkala-neuvoston kokous, johon kutsutaan vanhan Viljakkalan  
  yhdistykset 
- kaupungin toimesta on raivattu rinteestä rankoja, joita saa kerätä polttopuiksi,  
  iltatalkoot järjestetään 1.9. tiistaina klo 18 
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9. Muut asiat 

- jäsenmaksuja on unohtunut enemmän kuin ennen. Laskua ei enää painettu erilliselle lapulle  
   vaan maksutiedot painettiin Mannin viestiin. Ensi vuonna siirretään se takasivulle, jotta voi  
   halutessaan leikata maksulapun irti. 
- yläpysäkillä on tehty ilkivaltaa, poistetaan rikottu penkki. 
- vanhempainyhdistys Onnin avustus on kenties maksamatta, tarkistetaan rahastonhoitajalta  
   ja maksetaan, jos puuttuu. 
- pelastusvene oli kadoksissa ja löytyi Hämeenkyrön rannasta. Katsottiin tarpeelliseksi  
   merkitä veneeseen selvästi, mistä rannasta se on. 
- pelastusteiden tukkimisesta on kaupunki tekemässä selvitystä, ja virheelliseen pysäköintiin  
   tullaan puuttumaan kaikilla rannoilla. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 
 
 
 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
 


