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Hallituksen kokous 

 
Aika: Tiistai 19.2.2013 klo 18.00 
 
Paikka: Vilmanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Liisa Mykkänen, Esko Raiskio, Jussi Vesa 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Pidettiin pieni hiljainen hetki vastikään 
menehtyneen aktiivijäsenemme Aino Viitaniemen muistolle. 
 

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

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

4. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 ja tilintarkastajien lausunto 
Luettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012 sekä tilintarkastajien lausunto. Hallitus 
päätti lähettää tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuosikokouksen käsiteltäväksi. 
Lisäksi hallitus totesi että vuosikokous on jo viime vuonna valinnut yhdistykselle 
toiminnantarkastajat. Pyritään saamaan tämä tieto valittujen käyttöön. 
 

5. Kinkerit ja Olorinteen kahvitus 
Kinkerit Vilmannissa 14.4. klo 15, Marja Uppa ja Sari Lähde. 
Olorinne 8.4. klo 14, vuosikokouksessa haetaan kahvinkeittäjät. 
 

6. Vuosikokousasiat 
- Puheenjohtajan paikka vapaana. 
- Pyritään saamaan joku mielenkiintoinen esitys esim. kodin turvallisuudesta. 
   Päivä torstai 21.3. klo 18, kahvitarjoilu. 
- Yhdistyksen nimen vaihto, esitetään vuosikokoukselle kaksi ehdotusta, Mannin Kyläyhdistys  
   ja Mannin Asukasyhdistys. Vaatii sääntöjen muutoksen, joten käydään säännöt läpi.  
   Muutosehdotuksia: johtokunta -> hallitus,  Hämeekyrön Sanomat -> jokin paikkakunnalla  
   ilmestyvä sanomalehti. 
 

7. Kyläkirppissuunnistus 19.-20.7. 
Kyläyhdistyksen osallistumismaksu 20-30€. 
 

8. Kirjeitä 
Korkein hallinto-oikeuden päätös on tullut. Vilpeen Soran maa-aineslupahakemuksen 
johdosta tehdyt valitukset on hylätty. Ympäristölautakunnan tiukentamin ehdoin myöntämä 
lupa pysyy voimassa. 
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9. Muut asiat 

- Mannin viesti painetaan ja jaetaan vuosikokouksen jälkeen. Tiedustellaan  
   postijakelun mahdollisuutta. 
- Yhteydenpito kesäasukkaisiin; pyydetään yhteystietoja Mannin viestissä. 
- Avustusanomukset tehdään, kun ne laitetaan haettavaksi. 
- Vanhempainyhdistys Onnin avustus on maksamatta viime vuodelta. Maksetaan se, 
   ja tämänvuotinen myös. Onni tekee vuosittain anomuksen ja liittää siihen 
   vuosikertomuksensa, jotta asia muistetaan hoitaa. 
- Kylien yhteiset tapaamiset, seuraava Viljakkalan seurojentalolla 5.3. Sari Lähde ja  
   Liisa Mykkänen menossa. 
- Teatterimatka jää mietittäväksi. 
- Saunan korjaukset hyvässä mallissa. Naisten saunan pata on luvattu uusia, miesten saunan  
   kiukaan uusiminen riippuu sähköjohtojen riittävyydestä. Tilanne tarkastetaan  
   lumien sulettua. 
- Venepaikkakartoitusta odotellaan. Puheenjohtaja tiedustelee kaupungilta, voisiko asiasta  
   Mannin osalta kuuluttaa lehdessä ja poistaa käyttämättömät veneet. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


