MANNIN OMAKOTIYHDISTYS RY
Manni, 39200 Kyröskoski

TOIMINTAKERTOMUS 2010
1. YLEISTÄ
–
–
–
–

vuosikokous pidettiin Onnimannissa 08.03.2010
hallituksen järjestäytymiskokous 21.03.2010
hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa
jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 208 varsinaista jäsentä
2. KUNTAYHTEISTYÖ

–
–

Paijalan alueenhallintasopimus jatkuu toistaiseksi
yhteistyö teknisen ja liikuntatoimen kanssa
3. MUU TOIMINTA
a. Huvitoiminta

–
–

omakotiyhdistyksen elojuhlat Paijalassa
lasten halloweenilta ONNIN kanssa marraskuussa
pikkujoulun sijasta suunniteltu risteily Tallinnaan peruuntui matkatoimiston virheen vuoksi
ja risteilyyn ilmoittautuneille järjestettiin mahdollisuus ruokailuun Sarvessa
b. Ympäristöasiat ja talkoot

–
–
–
–
–
–
–
–

ympäristön ja tienvarsien siivoustalkoot
Paijalan rannan siivoustalkoot
Paijalan vartiointi koulujen päättyessä
Paijalan talkoot
Paijalan talvikunnostus
Mannin jääkentän viikonloppuhoito vielä kevättalvella ilman korvausta
kodan ylläpito
yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
Talkootyönä otettiin saunat ja huvila kesäkäyttöön, pilkottiin lämmityspuut, raivattiin
rantavesaikkoa, huolehdittiin yleisestä siisteydestä ja saunojen lämmityksestä.
Kirjattuja talkootunteja kertyi 256 tuntia.
c. Suhdetoiminta

-

kahvitarjoilu Olorinteellä helmikuussa
yhteistoiminta ONNIN kanssa
d. Varojen hankinta

–
–
–

jäsenmaksut
juhlien arpajaiset, puffetit ja kilpailut
Paijalan vuokratulot

e. Retket
-

Tallinnan retki peruuntui matkatoimiston ylibuukkauksen vuoksi
4. YHDISTYKSEN TALOUS
Toimintavuonna maksettiin kulukorvaukset puheenjohtajille, sihteerille, rantatoimikunnan
puheenjohtajalle ja tapahtumien emännille sekä rahastonhoitajalle yhteensä 450,- euroa.

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Juhlatoiminta
Muu toiminta
Talkoot
Retkeilytoiminta
Vuokraustoiminta
Paijala
Yleiskulut
Varainhankinta
Kaupungin avustus

1299,00

Yhteensä

3590,34

Kulut
949,96
368,81
466,17
116,24

825,00

1466,34
0,00

ALIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA

455,47
1878,93
138,37

4373,95
-783,61

Yhdistyksen pankkisaldo 31.12.2010oli €

3335,96

5. MUUTA
–
–
–

Mannin Viestin toimittaminen ( 1 kpl + kutsut elojuhlaan ja vuosikokoukseen)
saunojen lämmittäminen
saunojen ja Paijalan vuokraus

MANNIN OMAKOTIYHDISTYS RY
Manni, 39200 Kyröskoski

TOIMINTASUUNNITELMA 2011
VARSINAINEN TOIMINTA
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vuosikokous
teidenvarsien siivoustalkoot
rannan siivoustalkoot
saunojen ja rannan kunnostustalkoot
saunojen lämmitys
puutalkoot
juhannusjuhlat
jääkaukalon hoito
koko perheen retki, esim. teatteriin, Ahvenanmaalle, Visbyhyn, Karedaan tms.
MUU TOIMINTA

–
–
–
–
–
–
–
–
–

vanhusten kahvitus Olorinteellä
yhteistyö kaupungin kanssa
yhteistyö Ely-keskuksen kanssa
yhteistyö seurakunnan kanssa
yhteistyö Vanhempainyhdistys ONNIn kanssa
pikkujoulut
elojuhlat, joissa joku temppurata tms.
retki 13 – 17-vuotiaille esim. konserttiin Tampereella, nuorison saamiseksi mukaan
toimintaan
esittelymainos, brosyyri, nettisivut
VAROJEN HANKINTA

–
–
–
–
–
–
–
–

jäsenmaksut
arpajaiset, puffetit, kirpputorit
Paijalan ja saunojen vuokraustulot
oksasilppurinvuokraustulot
jääkaukalon hoitokorvaus
laitevuokrat
joulupukkipalvelu
kaupungin avustukset

YLÖJÄRVELLÄ 27.02.2011
MANNIN OMAKOTIYHDISTYKSEN HALLITUS

