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Hallituksen kokous 

 
Aika: Keskiviikko 24.10.2012 klo 19.30 
 
Paikka: Vilmanni 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Liisa Mykkänen, Reijo Viitaniemi, Esko 

Raiskio, Lea Heikkilä 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30. 
 

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

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

4. Kehittämisseminaari 
Toimijoiden yhteinen ilta sovittiin pidettäväksi jälleen Haverissa perjantaina 2.11. klo 18. 
Tapio järjestää juomia, tilataan valmista ruokaa ja ostetaan muut tarvikkeet kaupasta. 
Kutsutaan hallitus varajäsenineen, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, rantatoimikunta ja 
emännät, kaikki seuralaisineen. 
 

5. Saunan korjaukset 
Miesten saunan kiuas ei enää lämmitä kunnolla. Sähkönsyötön tarkastus on tekemättä, eikä 
tiedetä, kestääkö nykyinen kaapelointi tehokkaamman kiukaan. Huone on kooltaan n. 30 m3. 
Pj tekee kaupungille esityksen kiukaan uusimisesta, samoin naisten saunan padasta, siitä on 
palanut kuori puhki. 
 

6. Liikunnan tukeminen 
Rantajumppa jatkuu Viljakkalan koululla sunnuntaisin 16.9.-2.12., salivuoro 2h/3,20€/viikko 
12 kertaa, yhteensä 38,40. Yhdistys tukee toimintaa tällä summalla. Kevätkaudeksi voidaan 
tehdä samanlainen sopimus. 
 

7. Kylien yhteinen hanke 
Liitteenä muistio kylien kokoontumisesta ja hankesuunnitelmaluonnos. Keskustellaan asiasta 
enemmän kehittämisseminaarissa. 
 

8. Nimen muutos 
Omakotiyhdistystä ehkä vieroksuvat rivitaloissa ja vuokralla asuvat, kyläyhdistys tai 
asukasyhdistys olisi neutraalimpi. Asia on ollut esillä ennenkin, myös muissa vastaavissa 
yhdistyksissä. Mietitään lisää Haverissa. Nimenmuutos vaatii sääntöjen muutoksen. Käydään 
läpi säännöt kokonaisuudessaan. 
 

9. Edellisen kokouksen keskeneräisiä asioita 
- venepaikkojen kartoitus ei ole kaupungin toimesta edennyt tänä vuonna 
- linja-autopysäkin korjaus ei ole edennyt, Ely-keskusta pitäisi muistuttaa useasti 
- vanhan Mannin katuvalojen raivaus pusikoista tekemättä, pj pyytää Pentti Korhosta 
- liiterin katto on korjattu 
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10. Muut asiat 

Oksasilppuria on kyselty. Päätettiin jättää hankkimatta. Kaupunki kerää puunraivausjätettä 
kasalle Paijalantien varteen, se viedään aikanaan isolla autolla pois. Samaan paikkaan saa 
viedä omasta pihastaan oksia. 
 
Markkinointimielessä on yhdistystä lähestytty. Avaimenperätaskulamppuja tarjotaan omalla 
painatuksella hintaan 1,83 kpl, vähintään 50 kpl erä. Nyt ei keksitty tarvetta. 
 
Puheenjohtajan paikka on avoinna seuraavassa vuosikokouksessa, ehdokkaita etsitään. 
 
Vanhempainyhdistys Onni saa tänäkin vuonna meiltä avustusta 500 euroa. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


