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MARJANIEMEN RYHMÄPUUTARHA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

La 27.3.2010 klo 13.00
Itäkeskuksen peruskoulu, Jäätanssinpolku 1 (Olavinlinnanpolku 1)
00900 Helsinki
156 yhdistyksen varsinaista jäsentä, 4 perhejäsentä ja 17 muuta
mökkiläistä, yhteensä 177 henkilöä

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Sario avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osanottajat
lämpimästi tervetulleiksi.
Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden mökkiläisten muistoksi.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauni Söderlund.
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsti-Liisa Sjöblom.
 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Pusa ja Aili Tenhivaara.
 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Tenhivaara, Reijo Katajamäki,
Reijo Rönkkö ja Leena Mykkänen.
3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
Merkittiin tiedoksi, että kokouskutsu postitettiin yhdistyksen jäsenille 8.3.2010
ja julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla Internetissä.
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti oikein koolle
kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen asialista
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja Marja Sario esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2009.
Vuosikertomus vahvistettiin, mutta todettiin muutamat siinä olevat virheet. 4.
kappaleen otsikko ”Kauden säätila ja vuoden sato” puuttuu, ja sivulla 8,
kappaleissa 9.3 ja 10 on vääriä vuosilukuja, pitää olla 2009.
Puheenjohtaja Marja Sario esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2009.
Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien Christine Barckin ja Armi Halosen laatima
tilintarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2009 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle
Marja Sario, joka syyskokouksessa oli asetettu ehdolle puheenjohtajaksi,
ilmoitti, ettei hän perhe- ja työhön liittyvien syiden vuoksi ole enää
käytettävissä. Varapuheenjohtaja Maisa Hyttinen kiitti kukkasin Marja Sariota
hänen monivuotisesta ja tarmokkaasta työstään yhdistyksen puheenjohtajana.
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Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yhdistyksen varapuheenjohtaja Maisa
Hyttinen.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat: Heidi Halm, Tuula Hämäläinen, Minna
Mansikkamäki, Anja Smått, ja varajäsenet Keijo Sillanpää ja Pirkko Korhonen.
Syyskokous 30.8.2009 oli asettanut seuraavat ehdokkaat: Pirkko Korhonen,
Minna Mansikkamäki, Alex Sundström ja RistoTanskanen. Todettiin kuitenkin
että Tanskanen oli valittu vuoden 2009 vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi ja
jatkaa siten hallituksessa.
Korhosen, Mansikkamäen ja Sundströmin lisäksi vuosikokouksessa ehdotettiin
hallitukseen seuraavia henkilöitä: Keijo Sillanpää, Leo Pusa, Irja Kunelius, Ulla
Turtola, Eeva Utunen, Ari Lehtonen ja Taisto Vuohtoniemi.
Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 107 äänestyslippua. Ääniä annettiin
seuraavasti:
Ehdokkaan nimi
Minna Mansikkamäki
Ulla Turtola
Keijo Sillanpää
Leo Pusa
Irja Kunelius
Alex Sundström
Taisto Vuohtoniemi
Ari Lehtonen
Eeva Utunen
Pirkko Korhonen

Ääniä
91,5
76
73
68
52,5
50,5
47
42
16
14,5

Äänestyksen perusteella varsinaisiksi jäseniksi valittiin Minna Mansikkamäki,
Keijo Sillanpää, Leo Pusa, Irja Kunelius, Ulla Turtola ja Alex Sundström sekä
varajäseniksi Taisto Vuohtoniemi ja Ari Lehtonen.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-,
perhejäsen- ja kannatusmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut
vuodeksi 2010
Puheenjohtaja Marja Sario esitteli toimintasuunnitelman ja se vahvistettiin.
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja
kannatusmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut vuodelle 2010.
- jäsenmaksu 52 € (Sis. SSPL:n ja Aluejärjestön jäsenmaksut)
- perhejäsenmaksu 10 €
- liittymismaksu 300 €
- kannatusjäsenmaksu 40 €/henkilöjäsen/vuosi
- mökkipalstan vuokra 1,25 €/m2
- viljelypalstan vuokra 34 €/1-aari ja 17 €/½ aaria
- huoltomaksu 35 €/mökki
- talkoomaksu 80 €/mökki, talkoovelvollisuus 3 h/mökki/kesä
- vesimaksu 30 €/mökki
- sähkön perusmaksu 20 €/mökki (sähkön kulutusmaksu 0,12 € kWh)
- kerhotalon vuokra jäsenille 180 €
- tilaussauna 150 €/4 tuntia
- tyyppikuvat (rakennetaan kokonaan uusi mökki) 170 €
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- toimenpidelupa (veranta, vaja, leikkimökki, grillikatos) 50 €
Saunamaksujen kohdalla merkittiin tiedoksi, että hallitus esittää
saunamaksuiksi seuraavia: aikuiset 4 €, sarjalippu jäsenille 11 kertaa 30 €,
lapset 1,5 € (5 - 12 v.). Kokouksessa esitettiin myös sellaista menettelyä, jossa
määrättäisiin saunamaksu koko kaudelle, jolloin saunassa ei tarvitsisi rahastaa
ollenkaan.
Todettiin, että uusi hallitus saa valtuudet määrätä saunamaksut, kuitenkin niin
että aikuisten maksu on korkeintaan 4 €.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
Valittiin tilintarkastajiksi Armi Halonen ja Christine Barck. Varatilintarkastajaksi
valittiin Pentti Lampi.
10. WC-suihkurakennuksen rakentamisesta päättäminen
Puheenjohtaja Marja Sario esitteli WC-suihkurakennushankkeen tilannetta.
Erillisen talousarvion mukaan sen hinnaksi tulee 100.000–120.000 €,
jota varten kerätään korkeintaan 300 €/mökki, jaksotettuna kahdelle vuodelle.
Päätettiin että hallitus jatkaa suunnitteluhanketta siten, että rakennus
sijoitetaan Keinukentän pohjoisosaan, kuitenkin niin, että sitä siirretään
esitettyyn asemapiirustukseen verrattuna itsensä verran Puolukkatien
suuntaan. Syyskokous päättää hankkeen toteuttamisesta.
11. Viljelypalstojen vuokrausperusteet ja hoito-ohjeet
Puheenjohtaja Marja Sario esitteli viljelypalstojen vuokrausperusteet sekä
uusitut sopimukset ja hoito-ohjeet. Alueella on yhteensä 50 viljelyspalstaa ja
niiden vuokrasopimukset on tarkoitus uusia vuoden 2010 aikana. Kokous
hyväksyi uudet sopimukset ja hoito-ohjeet.
12. Tiedotus- ja keskusteluasiat sekä pyydetyt puheenvuorot

Kevättapaaminen on sunnuntaina 28.3.2010 kerhotalolla. Makkaran paistoa
ja kuulumisten vaihtoa mökkinaapureiden kanssa.

Ensimmäinen sauna on vapunpäivänä 1.5.2010. Toinen sauna 8.5. on niin
sanottu talkoosauna. Sauna lämmitetään lauantaisin ja keskikesällä myös
keskiviikkoisin. Suihkut ovat auki maanantaisin ja torstaisin ja niinä
keskiviikkoina, jolloin saunaa ei lämmitetä. Sauna- ja suihkuajat löytyvät
ilmoitustaululta sekä yhdistyksen kotisivuilta. Saunaa vuokrataan mökkiläisille
myös yksityiskäyttöön.

Mökkiläisille vuokrataan kerhotaloa perhe- yms. juhlia varten. Varauslista on
yhdistyksen sihteerillä. Kerhotaloa ei vuokrata niinä päivinä, jolloin siellä on
yhdistyksen tilaisuuksia.

Yhdistystunti on kerhotalolla sunnuntaisin klo 12.00–13.00.

SSPL:n puutarhanhoidon kurssi pidetään Lepaalla, Hattulassa 12.–16.4.2010.
Kurssin hinta on 60 €. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille Kirsti-Liisa
Sjöblomille 30.3.2010 mennessä (puh. 050 585 9161). Yhdistys tukee
kurssilaisia taloudellisesti.

Yhdistyksen sähköpostiosoite on marjaniemen.ryhmapuutarha@gmail.com

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.siirtolapuutarhat.net/marjaniemi

Yhdistyksellä on STARK:in luottokortti, jolla saa 10–30 % alennusta
hankinnoista. Mökkikorttia näyttämällä kukin mökkiläinen voi saada oman
kortin, jolla saa vastaavat alennukset.
Taimi Manninen (Vadelmatie 83) totesi kokoukselle, että eräät Vadelmatien
palstat ovat kovin veden vaivaamia ja ehdotti, että hallitus tekisi asiasta kyselyn
ja sen perusteella alkaisi keskustella kaupungin kanssa toimenpiteistä. Näin
päätettiin.
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13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Rauni Söderlund päätti kokouksen klo 16.27.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________
Rauni Söderlund
Kokouksen puheenjohtaja

____________________
Kirsti-Liisa Sjöblom
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________________
Aili Tenhivaara

____________________
Leo Pusa

