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Hallituksen kokous 

 
Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.00 
 
Paikka: Viljakkalan paloasema 
 
Osanottajat: Tapio Liesko, Esko Uppa, Sari Lähde, Pekka Kivinen, Esko Raiskio, Tarja Vuorela. 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.  
 

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. Talkootyöraportti 
Venerannan ja matonpesupaikan kartoitukseen ja kunnostukseen voidaan saada kaupungilta 
talkoorahaa. Todettiin, että veneranta on kunnostettu,  ja yhdistyksen osuus oli parantaa 
veneenlaskupaikan luiskaa. Se on tehty. Kirjataan raporttiin hankkeessa mukana olleeksi 16 
henkeä ja työtunteja tehdyksi 43+7 (traktorille). Yhteistyökumppaneina olivat Laurilan betoni 
ja autoilija Markku Rask. Hankkeeseen käytettiin myös yhdistyksen rahaa. 
 
Matonpesupaikalle on kysytty mankelia, hinta on n. 2000 euroa. 
Rantaan suunniteltiin opasteita, tarjous pylväästä saatu Normiopasteelta. Kaupungin 
alennukset saisi tilaamalla Pertti Kivelän kautta. Toimitetaan sinne tekstit. 
 
Kyröskoskentien pysäkkikatokset maalattiin. 
 

6. Sääntömuutosasia 
Yhdistyksen nimen muutos on viivästynyt, koska nimenkirjoittajien tiedot eivät ole olleet ajan 
tasalla Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Se vaati myös sääntöihin muutoksia, mutta 
niitäkään ei oltu aivan hyväksyttävässä muodossa lähetetty. Päätettiin hyväksyä PRH:n 
ehdottamat vähäiset korjaukset. 
 
Säännöt lähetetään uudelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Mukana myös tiedot 
nykyisistä nimenkirjoittajista eli toimihenkilöistä..  
 

7. Kehittämisseminaarissa esille tulleet asiat 
Retkikohteeksi on ehdotettu Parkkuun kylätaloa, siellä esitetään teatteria ja järjestetään 
koko perheen tapahtuma kesällä. Muina kohteina Ähtärin eläinpuisto – Tuurin kyläkauppa – 
kierros tai ystävyyskunta Saku Virossa. Riittävän matkailijamäärän saavuttamiseksi voisimme 
tiedustella Hiidenlahden halukkuutta osallistua . 
 
Hiihtoloman aikoihin järjestetään Talvitapahtuma rannassa: mäenlaskua ja hiihtoa, mehua ja 
makkaraa. 
 

Paijalan takka on kaupungin toimesta todettu vaaralliseksi lämmittää, koska takka oli 
irronnut hormiliitoksistaan ja kallistunut eteenpäin. Nyt takka on kaupungin toimesta 
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purettu ja viety pois. Mitä hankitaan takan tilalle, tätä mietitään jatkossa yhdessä 
kaupungin kanssa. 
 
Talkoojärjestelyihin toivottiin selkeyttä. Ilmoittaudutaan talkoovastaavalle ja sovitaan esim. 
työkaluista ja tehtävistä. Muonituksen järjestämiseksi tarvitaan edes summittainen 
henkilömäärä. 
 

8. Mannin viestin suunnittelu 
- painetaan värillisenä 
- omat tapahtumat: talvipäivä, kevätsiivoukset, puutalkoot 
- liikuntaa 
- palveluliikenteen aikataulut ja käyttöohjeet 
- Mannin kinkerit 5.2. 
 

9. Paijalan avaimet ja vuokrausperiaatteet 
Paijalan oven lukko on vaihdettu luvattomien käyntien/murtojen takia. Avaimia on tällä 
hetkellä kolme kappaletta. Avaimista tehdään luettelo, ja avain liittyy aina johonkin 
tehtävään yhdistyksessä. Tehtäviä olisi puheenjohtaja, isäntä, emäntä, vuokralainen ja 
kiinteistönhoitaja. Yksi avain on Ylöjärven kaupungilla, Esa Väätäsellä. Teetetään kolme 
avainta lisää. 
 
Varauksia ja peruutuksia ei oteta vastaan tekstiviestein, ainoastaan puhelimitse. 
 
Toimintaohjeet päivitetään ja laitetaan keittiön seinälle. Kalusto luetteloidaan ja merkitään 
selkeästi, ainakin arvokkaimmat esineet. Vuokraajan lähtiessä tarkistetaan tilanne kaluston ja 
siivouksen osalta. 
- kirjallinen sopimus, tilaaja allekirjoittaa saadessaan avaimet 
- omat astiat, kk-astiat vain yhdistyksen käyttöön 
- siivousraha 50€ pantiksi 
- päivystystä kierrätetään kesällä, koska siinä on enemmän työtä 
 

10. Toimihenkilöiden palkkioiden maksatus 
Suoritetaan toimihenkilöille päätetyt kulukorvaukset joulukuun aikana. Rahastonhoitajalle 
välitetään pyyntö. 
 

11. Muut asiat  
Vanhempainyhdistys Onnille myönnetään 500 euron avustus vuodelle 2014. Maksetaan ensi 
vuoden puolella. Toimintakertomus liitteenä. 
 
Todettiin, että Kyröskoskentien soramontun ympäristössä on jo kaadettu metsää. Soranotto-
oikeus on kuulemamme mukaan myyty eteenpäin. Seurataan tilannetta. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 
 
 
 
Tapio Liesko, puheenjohtaja  Sari Lähde, sihteeri 


