MANNIN ASUKASYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2016

1. Yleistä
Vuosikokous pidettiin Onnimannissa 22.3. klo 18.00
Hallituksen järjestäytymiskokous oli heti vuosikokouksen jälkeen. Hallitus kokoontui yhteensä neljä
kertaa. Jäseninä oli vuoden lopussa 39 henkilöä ja 201 perhettä, eri kokoisia.
Tapahtumista tiedotettiin ilmoitustauluilla, joka kotiin jaetussa Mannin viestissä, nettisivuilla sekä
Facebook-ryhmässä, jossa tavoitetaan nopeasti n. 100 jäsentä. Lehti-ilmoittelusta on luovuttu, koska
se on kallista ja koska alueella ei ole vain yhtä paikallislehteä.
Hallitus kutsuttiin koolle tarpeen mukaan tekstiviestein.
2. Yhteistyö
Kaupungin teknisen osaston kanssa on oltu yhteyksissä mm. seuraavien asioiden tiimoilta:
- Paijalan naisten saunan remontti
- sähköliittymän uusiminen
Päiväkodin vanhempainyhdistys Onnin toimintaa on avustettu. Se on järjestänyt lapsille ohjelmaa:
- kevätrieha
- vekaraolympialaiset
- Halloween-juhla
- nukketeatteri NiruNarun esitys päiväkodilla
- bussimatka lasten Kuplaan Tampereelle
- hankittu askartelukartonkia, liikuntavälineitä ja eskarilaisille lukutoukat
Olemme osallistuneet Ylöjärven kylien yhteiseen toimintaan. Seurakunnan toiminnassa on avustettu.
Valitettavasti seurakunta on myynyt kokoustila Vilmannin pois, eikä kinkereitä Mannissa pidetty.
3. Varsinainen toiminta
- tienvarsien ja leikkipaikkojen siivoustalkoot keväällä
- puutalkoot; rankojen raivausta, puiden pilkkomista
- Paijalan kevätsiivous, laiturin lasku
- Paijalan naisten saunan korjaus ja maalaus
- rannan siivoustalkoot, vesakon raivausta
- Paijalan pihan tasoitus rankkasateiden jäljiltä
- rannan valvonta koulujen päättyessä
- juhannuksen viettoa rannassa omin eväin
- saunojen lämmitys ja siivous kesäkaudella kahdesti viikossa yhteensä 36 kertaa,
kävijöitä kirjattuna 1584
- Paijalan vuokraus
- Elojuhlat lapsiperheille Paijalassa
- Venetsialainen ilta aikuisille Paijalassa
- Paijalan talvikunnostus, laiturin nosto
- kylätoiminnan kehittämisseminaari marraskuussa Haverissa
- Mannin viestin toimittaminen ja jakelu
- 30-v juhlavuoden historiikki on koottu, julkaistu ja jaettu asukkaille
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4. Muu toiminta
Kirjattuja talkootyötunteja kertyi 331 . Saunassa käyntejä oli yleisövuoroilla yhteensä n.1500.
5. Yhdistyksen talous
Varainhankinta
- jäsenmaksut
- arpajaiset ja puffetinpito tapahtumissa
- Paijalan vuokratulot
- kaupungin toiminta-avustus
Kulukorvauksia maksettiin seuraavasti:
- puheenjohtaja 170 euroa
- varapuheenjohtaja 70 euroa
- sihteeri 120 euroa
- rantatoimikunnan vetäjä 120 euroa
- rahastonhoitaja ja kaksi emäntää kukin 70 euroa

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

kulut
3 011
271
393

Selitykset:
- elojuhla, talkoojuhla, Haveri
- Onnin tuki
- tarjoilut,vakuutus

510
150

1

1582
62
896

2470
1000
3981

31.12.2016 yhdistyksen tilillä oli rahaa € 1 155,06 €

6365
-2384

- juhlavuoden julkaisu

