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Aika: Tiistai 21.3.2017 klo 18 
Paikka: Viljakkalan seurojentalo 
Läsnä: 26 jäsentä 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisättynä kohta 8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 
kahdelle seuraavalle vuodelle. 
 

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Liesko, sihteeriksi Sari Lähde ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Piia Raisiola ja Anne Vainikka. 
 

5. Toimintakertomus vuodelta 2016 
Toimintakertomus oli jaettu luettavaksi. Siitä keskusteltiin ja hyväksyttiin se. 
 

6. Tilinpäätös vuodelta 2016 
Esiteltiin taloustilannetta. Jäsenmaksusta ja sen eräpäivästä keskusteltiin. Uusia jäseniä 
otetaan toki pitkin vuotta, mutta eräpäiväksi on jotakin laitettava. 
 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle vuodelta 2016 
Myönnettiin hallitukselle ja rahastonhoitajalle tili- ja vastuuvapaus. 
 

8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2017-2018 
Ehdotettiin Tapio Lieskoa. Kannatusta löytyi eikä toista ehdokasta ollut. 
 

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen pitää valita puheenjohtajan lisäksi vähintään 
neljä ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. 
 
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Päivi Rytkönen, Piia Raisiola, Anne Vainikka, Pasi Kangassalo, 
Jani Leppänen, Sari Lähde, Esko Uppa ja Onnin edustajaksi Tarja Vuorela. 
 
Varajäseniksi valittiin Eeva Rönkä, Jouni Kiiltomäki, Simo Hiltunen ja Pasi Niinivuo. 
Mahdollisen kieltäytymisen varalle Esko Raiskio. 
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10. Rantatoimikunnan valinta 
Rantatoimikuntaan valittiin Juha Penttilä, Simo Hiltunen, Esko Uppa, Jani Leppänen, Pasi 
Niinivuo, Pasi Kangassalo, Esko Raiskio ja Juhani Määttä. 
Emänniksi valittiin Petra Kiviniemi, Eeva Rönkä, Marja Uppa ja Maija-Leena Määttä. 
 

11. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Teija Salminen. varahenkilöä ei katsottu tarpeelliseksi valita. 
 

12. Jäsenmaksu vuodelle 2017 
Jäsenmaksu on ollut kymmenen euroa henkilöltä vuodessa ja kaksikymmentä perheeltä, 
kokoon katsomatta. Jatketaan samoilla summilla. Mannin Viestin väliin laitetaan edelleen 
erillinen maksulomake. 
 

13. Kulukorvaukset vuodelle 2017 
Kulukorvauksina on maksettu vuosittain puheenjohtajalle 170 euroa sekä sihteerille ja 
rantatoimikunnan vetäjälle kummallekin 120 euroa. Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 
emännät ovat saaneet kukin 70 euroa. Kannatettiin samaa linjaa. 
 

14. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017 
Luettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja hyväksyttiin ne. Toiminta-avustusta (1000€), 
ympäristönhoitoavustusta (800€) ja talkoorahaa (500€ matonpesupaikan kunnostukseen) 
on haettu. Vanhempainyhdistys Onnille maksetaan saadusta yleisavustuksesta 30%. 
Muille kuin päiväkoti-ikäisille toivottiin myös toimintaa. HuVi järjestää koululaisille 
tapahtumia Viljakkalassa. 
 

15. Muut esille tulevat asiat, hallituksen seuraava kokous 
Tapio Liesko kertoi Paijalan alueen ja siitä tekeillä olevan selvitystyön tilanteesta. Kaupunki 
haluaa ylimääräisistä kiinteistöistä eroon. Ranta-alueen kaavassa on epäselvyyksiä, eikä sen 
myyminen ole yksinkertaista ennen kuin asia selvitetään. Se vaatisi kaavan muutoksen, ja 
siitähän voi valittaa. 
Kaupungin johdolle on syksyllä lähetetty kirje, jossa saatetaan heidän tietoonsa aktiivista 
toimintaamme rannassa. Intoa vaikuttamiseen asukkailta löytyy. Vetoomuksen ansioiksi 
mainittiin mm. rannan keskeinen merkitys asukkaille virkistysalueena, päiväkodin ja 
seurakunnan tärkeänä retkikohteena, uusien tonttien ja asuntojen myyntivalttina ym. 
Kuntalaisaloitteen tekeminen, kunnallisvaaliehdokkaiden painostaminen ja paikallislehtien 
sivuilla näkyminen mainittiin vaikutuskeinoina. Yhteistyö Kurjenrannan kanssa voisi olla 
hyödyllistä, siellä on sama tilanne. 
 
Paijalan saunan vuokrahinnoista keskusteltiin, niitä pidettiin korkeina. Toivottiin myös 
varauskalenteria nettiin.  Uusi hallitus kehittelee käytäntöjä. Järjestäytymiskokouksen 
ajankohdasta neuvotellaan sähköisesti lähiaikoina. 
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16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 
 
 
 

17. Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
        puheenjohtaja Tapio Liesko            sihteeri Sari Lähde 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 

Piia Raisiola   Anne Vainikka 


