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Manni, 39200 Kyröskoski 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2005 

 

1. YLEISTÄ 

 

 vuosikokous pidettiin Vilmannissa 13.3.2005 

 hallituksen järjestäytymiskokous 14.4.2005 

 hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana 9 kertaa 

 jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli 207 jäsentä 

 

2. KUNTAYHTEISTYÖ 

 

 Paijalan alueen hoitoa, saunojen ja päärakennuksen vuokraustoimintaa jatkettiin 

 tehtiin sopimus Mannin jääkentän viikonloppu hoidosta 2005 – 2006 

 kunnan vapaa-aikasihteerin vierailu Paijalassa 

 

3. MUU TOIMINTA 

 

a. Urheilu 

 

 lasten urheilukilpailut  

 

b. Retkeily 

 

 kesäretki Kolmårdeniin 

 

c. Huvitoiminta 

 

 juhannusjuhla Paijalassa 

 elojuhlat Paijalassa 

 lasten ja nuorten Halloween-bileet Vilmannissa 

 aikuisten pikkujoulut Vilmannissa 

 lasten puuhapaja Vilmannissa joulukuussa 

 

d. Ympäristöasiat / Talkoot 

 

 ympäristön ja tienvarsien siivoustalkoot 

 Paijalan rannan siivoustalkoot 

 Paijalan vartiointi koulujen päättyessä 

 Paijalan talkoot 

 Paijalan talvikunnostus 

 Mannin jääkentän viikonloppuhoito 

 

Kevään ja kesän aikana järjestettiin viidet talkoot + aktiivisten henkilöiden muina aikoina 

suorittamia töitä. Kirjattuja talkootunteja kertyi 272 tuntia. Talkootyönä tehtiin saunojen 

ja huvilan käyttöönotto, lämmityspuiden pilkkominen, rantavesakon raivaus, 

päärakennuksen ja saunojen kunnostusta, yleisen siisteyden ylläpitoa, saunojen 

lämmitystä. Syksyllä aloitettiin naisten saunan verannan korjaus, jota jatketaan keväällä 

2006. 
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e. Suhdetoiminta 

 

 kahvitarjoilu Olorinteellä helmikuussa 

 otettiin vastaan Viljakkalan kunnan ystävyyskylän, Kareda, vierailu joulukuussa 

 

f. Aloitteet 

 

 tehtiin aloite Tielaitoksella Mannin yläpysäkin ja pysäkkien kohdalla olevan 

suojatien siirtämisestä Viljakkalan tien ja Juhon raitin kohdalle 

 

g. Varojen hankinta 

 

 jäsenmaksut 

 juhlien arpajaiset, puffetit ja kilpailut 

 kunnan hoitoavustus Paijalan vuokratuloista 

 

4. YHDISTYKSEN TALOUS 

 

Toimintavuonna maksettiin kulukorvaukset, puheenjohtajalle, sihteerille, rantatoimikunnan 

puheenjohtajalle ja tapahtumien emännille. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Tuotot   Kulut 

Juhlatoiminta 653,10  Juhlatoiminta   -945,52 

Muu toiminta   34,00  Muu toiminta   -335,21 

Kilpailutoiminta   Kilpailutoiminta   -  65,00 

Retkeilytoiminta   Retkeilytoiminta   -370,00 

Talkoot   Talkoot    -373,92 

Vuokraustoiminta   10,00  

Yleistoiminta -1 321,00 

Jäsenmaksutuotot 860,00  Jäsenmaksukulut -      30,83 

Korkotuotot     6,39  Pankkikulut  -      67,90 

Kunnan avustus 820,63      

Yhteensä 2 384,12    -3 509,38 

 

ALIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA   -1 125,26 

============================================================ 
 

5. MUUTA 

 

 Mannin viestin toimittaminen 

 saunojen lämmittäminen 

 saunojen ja Paijalan vuokraus 

 osallistuminen kyläillan järjestämiseen yhdessä kunnan kanssa 

 


