
MANNIN OMAKOTIYHDISTYS RY  PÖYTÄKIRJA  3/2011 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Aika: Torstaina 17.02.2011 klo 18 
Paikka: Onnimanni 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Reijo Viitaniemi, Anne Vainikka, Jussi Vesa, Sari Lähde, Lea Heikkilä 

ja Pekka Kivinen 
 
 
 
1.§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 
2.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3.§ Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
 Valittiin varapuheenjohtajaksi Esko Uppa. 
 
4.§ Yhdistyksen sihteeri 

Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Pekka Kivinen. 
 

5.§ Rahastonhoitaja 
Valittiin yhdistykseen rahastonhoitajaksi Arja Savolainen. 
 

6.§ Emännät 
Valittiin yhdistyksen emänniksi Maija-Leena Määttä ja Marja Uppa. 
 

7.§ Rantatoimikunta 
Valittiin rantatoimikunnan vetäjäksi Juha Penttilä. 
 

8.§ Tilinkäyttöoikeudet 
Päätettiin poistaa yhdistyksen tilin 206818-8644 käyttöoikeus Kristiina Kauppiselta. Muuten 
tilinkäyttöoikeudet säilytetään ennallaan eli rahastonhoitajalla ja johtokunnan 
puheenjohtajalla. 
 

9.§ Avustukset 
Ylöjärven kaupungin avustukset yhdistysten toiminnan tukemiseen on haettava 25.02. 
mennessä. Päätettiin hakea ajoissa 1500 €:n toiminta-avustusta ja hakemukseen liitetään 
yhdistyksen toimintakertomus, toimintasuunnitelma sekä tiedot jäsenmäärästä ja 
toimialueesta. Puheenjohtaja lupasi toimittaa hakemuksen. 
 

10.§ Mannin Viesti 
Päätettiin julkaista Mannin Viesti mahdollisimman pian, sillä seurakunnan osiossa 
ilmoitetaan mm. kinkereistä Vilmannissa 09.03. Seurakunta osallistuu painokuluihin. 
 Viestiin sisällytetään puheenjohtajan terveiset, johtokunnan kokoonpano ja yhteystiedot, 
jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä 31.05. sekä Paijalan vuokraushinnat.  
Tapahtumakalenterissa kerrotaan Paijalan ja uimarannan talkoista la 28.05. klo 13 ruoka- ja 
juomatarjoiluineen ja saunoineen. 
 Saunojen lämmityskausi alkaa la 04.06. ja saunojia kehotetaan varaamaan omat 
lämmitysvuoronsa. 
 Elojuhlat pidetään Paijalassa la 13.08. perinteisine ohjelmanumeroineen ja saunoineen.  
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Toimialueemme ympäristön siivoustalkoot järjestetään ke 04.05. ja asukkaiden toivotaan 
siivoavan ensisijaisesti oman asuinalueensa tienvarsien ja leikkipaikkojen luontoon 
kuulumattomat roskat pois. Jätesäkkien jakelupisteet ovat Mannin molempien 
ilmoitustaulujen luona. Talkookahvit tarjotaan Vilmannilla klo 19 alkaen. 
Puheenjohtaja lupasi laatia viestin, mutta jakelun hoitavat muut jäsenet omilla alueillaan. 
 

11.§ Tiedotus 
Päätettiin perustaa yhdistykselle nettiin omat kotisivut nimellä ”manni.fi”, jos se on vapaana. 
Tätä tarkoitusta silmällä pitäen valittiin tiedotusvastaavaksi Sari Lähde. Sihteeri toimittaa 
hänelle kaikki pöytäkirjat sähköpostilla, samoin rahastonhoitajalle, toiminnantarkastajalle ja 
puheenjohtajalle. 
 

12.§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 samalla todeten, että seuraava kokous kutsutaan 
koolle tekstiviestillä, kun siihen ilmenee tarvetta. 
 
 
 

 Mannissa 17.02.2011 
 
 
 
                Tapio Liesko, puheenjohtaja               Pekka Kivinen, sihteeri 
 


