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Hallituksen kokous 

 
Aika: Tiistai 27.8.2013 klo 17.00 
 
Paikka: Paijala 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Esko Raiskio, 

Reijo Viitaniemi, Tarja Vuorela, Marja Uppa, Juha Penttilä 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.  
 

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

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

5. Elojuhla  
- väkeä saapui paikalle yli odotusten, 118 henkeä, paljon uusia perheitä 
- aikaisemminkin kannattaisi aloittaa (klo 16), jotta lapset pääsevät mukaan 
- arpajaiset tuottivat hyvin, varsinkin puhelin oli odotettu palkinto 
- jälkien siivoukseen kaivataan väkeä 
 

6. Talkooväen ilta 
- sovittu 14.9. lauantaille, klo 18. 
- juomia jäi Elojuhlista 
- tilataan valmista ruokaa Irjan Kievarista Viljakkalasta 
- tiedotetaan saunan ovilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostilla toimihenkilöiden kautta, 
   pyydetään ilmoittautumiset viimeistään 9.9. 
- hankitaan kk-astioita Paijalaan, oikeat astiat häviävät, eikä tiskaus ole helppoa  
   ilman vesijohtoa 
 

7. Veneiden laskupaikan kunnostusprojekti 
- käytetään talkoorahaa ja lisäksi ympäristönhoitorahaa 
- venepaikat on jo siistitty kaupungin puolesta 
- veneiden laskupaikan luiska on liian kapea ja jyrkkä, sitä pitää valamalla korjata 
- kaupunki lupasi apua ja betonilaatan pohjalle, mutta ei rahaa 
 

8. Facebook-sivujen perustaminen 
Mannille tehdään ryhmä-sivut, niistä mainos www-sivuille, Sari hoitaa. 
 

9. Paijalan varauskäytännöt 
Varauksia ja peruutuksia ei saa tehdä tekstiviestillä, ne eivät tule perille. Vain soittamalla 
yhdistyksen numeroon. Lisätään ohjeet Mannin viestiin ja www-sivuille. 
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10. Paijalan avainten luovutus 

Emäntä Tarja Vuorela säilyttää avaimia jatkossa. Muut avaimet: Tapio Liesko, Esko Uppa, 
Pekka Kivinen, Juha Penttilä ja kaupunki. Oven lukko olisi syytä vaihtaa, koska vanhoja 
avaimia saattaa olla maailmalla. Kysytään kaupungilta lupa ja pyydetään tarjous. 
 

11. Joulukuun seminaari 
Suunnitellaan seuraavan vuoden toimintaa ajatellen erityisesti uusia asukkaita. Retki olisi 
toivelistalla, siihen on rahaakin käytettävissä. Pidetään Haverissa, ajankohtamarras-
joulukuussa, päivää ei vielä päätetty. Neuvotellaan sähköpostitse. 
 

12. Muut asiat 
- Paijalan tuvan komeaan tiilitakkaan esitettiin hankittavaksi takkasydän, jotta sitä 
   ei tarvitsisi purkaa. 
- kyläpäivä 4.9. Nisun majalla, Sari Ja Esko Uppa 
- kysely tv-näkyvyydestä tehty Vuorentaustassa, pyysivät taustatukea.  
   Vilpeessä on jo valokuitu, Mannissa ei. Antennitalouksissa on ongelmia. Harkitaan kyselyä  
   joulukuun seminaarissa. 
- naisten saunan lattialämmityksen termostaatti on rikki, Tapio pyytää uuden. 
- liiterissä on ahdasta, hankitaan ulkovarastoon lukko ja säilytetään siellä kottikärryjä ym. 
- pysäkkien kunnostus; katoksien maalausta tarvitaan ja Kyröskoskentien katoksen paikka  
   pitäisi saada muutettua, koska tielle päin oleva jyrkkä luiska on talvella liukas.  
- ostetaan vedenkeitin 
- perustetaan käteiskassa buffettirahoista ja käytetään sitä pieniin hankintoihin. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 . 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


