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Hallituksen kokous 

 
Aika: Maanantaina 17.2.2014 klo 17.00 
 
Paikka: Onnimanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Esko Raiskio, Liisa Mykkänen, 

Reijo Viitaniemi. 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.  
 

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisättiin yksi kohta esityslistan muihin asioihin ja hyväksyttiin työjärjestys. 
 

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

5. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 ja toiminnantarkastajien lausunto 
Luettiin tilinpäätöksestä pääkohdat. Jäsenmaksuja oli maksanut 281 henkilöä. 
Hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausunto ja viedään se vuosikokoukselle. 
 

6. Vuosikokousasiat 
Torstaina 13.3. klo 18 Onnimannissa.  
 

7. Mannin viesti  
Jaetaan vuosikokouksen jälkeen, kun on tiedossa uusi hallitus. 
- kevätsiivous viikolla 19, pussit kerätään torstaina 8.5. Soitto Eskolle, mistä haetaan. 
- Paijalan siivous lauantaina 24.5. klo 12 alkaen, pyydetään ilmoittautumaan keittäjälle 
- saunanlämmitys alkaa 31.5. 
- kutsutaan juhannuksen viettoon rannassa omin eväin, saunat lämmitetään 
- elojuhla 9.8. klo 16 alkaen 
- talkooväen ilta lauantaina 13.9. klo 17 
 

8. Paijalan uusien avaimien luovutus ja kuittaus 
Avain luovutetaan allekirjoitusta vastaan tehtävän mukaan sitä tarvitsevalle. Lista 
tallennetaan yhdistyksen arkistoon. Yksi avain annetaan vuokralaiselle, ja se kuitataan 
mukana kulkevaan almanakkaan kun Paijalan päivystäjä vaihtuu. 
 

9. Manninsaaren ranta-asemakaavan vireilletuloilmoitus 
Tiedoksi saatu. 
 

10. Kyläkirppissuunnistus  
25.-26.7. Manni, kirkonkylä ja Pikku-Pispala. Yhteyshenkilönä Sari Lähde. 
 

11. Yhdistyksen nimenmuutos 
Tarvittavat muutokset Patentti- ja Rekisterihallituksessa on tehty ja maksettu, vastauksia 
odotetaan. 
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12. Pankin vaihtaminen 

Uusi pankkitili avataan Jämijärven Osuuspankin Viljakkalan konttoriin ja otetaan käyttöön 
verkkopankkitunnukset. Vanha tili FI34 2068 1800 0086 44 Nordean Kyröskosken konttorissa 
lopetetaan. Nimetään pankkiasioiden yhteyshenkilöksi puheenjohtaja Tapio Liesko. 
Puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet, tässä vaiheessa 
ei muille. Heidän henkilötietonsa ovat liitteessä. 
 
Käteiskassan hoitamisen helpottamiseksi Paijalan vuokra maksetaan etukäteen esim. 
verkkopankissa. Kuittia vastaan saa avaimen. 50 euron siivousraha peritään käteisenä 
pantiksi. Kassa viedään rahastonhoitajalle aika ajoin, koska pankkiin rahat voi viedä vain 
tilinkäyttöoikeutettu. 
 

13. Avustusten hakeminen 
Kaupungin toiminta-avustusta on haettu. Ympäristönhoitoavustusta pitää hakea 28.3. 
mennessä. Perusteluina tienvarsien ja puistojen siivous, roskien kuljettaminen pois sekä 
pysäkkien varustaminen penkeillä. Rannassa on vielä pusikkojen raivaus kesken, 
sitä jatketaan. 
 

14. Viljakkala-neuvoston kutsu kyläyhdistyksille 
Illassa koottiin yhdistysten ajatuksia ja toiveita neuvoston toiminnasta. Mukana olivat Tapio 
ja Esko. Viestinnässä kaupungin suuntaan on nähty puutteita. Toivomus on, että neuvoston 
kautta kylät voisivat tehdä aloitteita kaupunkiin päin ja niitä tosiaan kuuntelisi joku. 
 

15. Muut asiat  
Talvitapahtuma Paijalan rannassa pidetään mahdollisesti vuosikokouksen jälkeen, jos 
lumitilanne on parempi. Tiedotetaan ilmoitustauluilla ja netissä. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 
 
 
 
 
LIITE Nimenkirjoittajien henkilötiedot pankkia varten. 


