MANNIN OMAKOTIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2013

1. Yleistä
Vuosikokous pidettiin Onnimannissa 21.3. klo 18.00
Hallituksen järjestäytymiskokous oli 19.2. klo 18.00 Vilmannissa. Hallitus kokoontui yhteensä kuusi
kertaa.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 281.
Tapahtumista tiedotettiin Hämeenkyrön Sanomissa, ilmoitustauluilla sekä Mannin viestissä, joka
jaettiin alueen talouksiin kevättalvella. Hallitus kutsuttiin koolle tarpeen mukaan tekstiviestein.
2. Yhteistyö
Kaupungin teknisen osaston kanssa on oltu yhteyksissä seuraavien asioiden tiimoilta:
- venepaikkojen kunnostus
- saunan korjaus
- Paijalan tuvan takan purkaminen
- Paijalan liiterin katon korjaus
- ulko-oven lukon vaihto
Päiväkodin vanhempainyhdistys Onnin toimintaa on avustettu. Se on järjestänyt lapsille ohjelmaa:
- kirpparipäivä
- kevätrieha
- urheiluilta
- Halloween-juhla
- jouluinen puuhapaja
- teatterimatkoja
- vierailu kotieläinpihalle
Liikuntatoimen avulla on saatu kesäksi toimintaa urheilukentälle. Seurakunnan toiminnassa on
avustettu. Olemme osallistuneet Ylöjärven kylien yhteiseen toimintaan.
3. Varsinainen toiminta
- tienvarsien ja leikkipaikkojen siivoustalkoot keväällä
- puutalkoot; rankojen raivausta, puiden pilkkomista
- Paijalan kevätsiivous, laiturin lasku
- rannan siivoustalkoot, vesakon raivausta
- veneenlaskupaikan korjaus
– pysäkkikatosten maalaus
- rannan valvonta koulujen päättyessä
- saunojen lämmitys ja siivous kesäkaudella kahdesti viikossa, kävijöitä kirjattuna 1882
- Paijalan vuokraus
- rannassa ja urheilukentällä oli ohjattua jumppaa, joka jatkuu talvisaikaan
Viljakkalan koululla
- kesäkuussa olimme mukana Hämeenpuiston Kylänraitilla
- kyläkirppissuunnistukseen osallistuttiin heinäkuussa
- Elojuhlat asukkaille Paijalassa
- illanvietto talkooväelle Paijalassa
- Paijalan talvikunnostus, laiturin nosto
- kylätoiminnan kehittämisseminaari 22.11. Haverissa
- Mannin viestin toimittaminen ja jakelu
Retket ja pikkujoulut ovat jääneet toteutumatta vähäisen osallistumisen takia.
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4. Muu toiminta
- kahvinkeittovuorot kinkereillä sekä Olorinteellä Viljakkalassa
- seurakunnan tapahtumista tiedottaminen Mannin viestin yhteydessä
Kirjattuja talkootyötunteja kertyi 361.
5. Yhdistyksen talous
Varainhankinta
- jäsenmaksut
- arpajaiset ja puffetinpito tapahtumissa
- Paijalan vuokratulot
- kaupungin toiminta-avustus
Kulukorvauksia maksettiin seuraavasti:
- puheenjohtaja 150 euroa
- varapuheenjohtaja 50 euroa
- sihteeri 100 euroa
- rantatoimikunnan vetäjä 100 euroa
- rahastonhoitaja, kiinteistönhoitaja ja kaksi emäntää kukin 50 euroa

Juhlatoiminta, kilpailutoiminta
Muu toiminta; kahvitukset, Onnin
avustus, tilavuokrat
Talkootoiminta
Vuokraustoiminta
Paijala
Huomionosoitukset
Toimisto; painatukset,puhelin,posti
Pankin korot ja maksut
Kulukorvaukset
Jäsenmaksut
Kaupungin yleisavustus
Kaupungin ympäristöavustus
Retket ja matkat
YHTEENSÄ
ali- / yljäämä

tuotot
0

kulut
609
2044
453

1210

4

1139
103
771
108
600

1987
400
400
4001
-1826

31.12.2013 yhdistyksen tilillä oli rahaa 4250,56€

0
5827

Selitykset:
- elojuhla,talkoojuhla
- Onnin tuki*2
- Haverin seminaari
- tarjoilut,vakuutus
- veneenlaskupaikka

