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Aika: La 2.4.2011 klo 12.00
Paikka: Itäkeskuksen peruskoulu, Jäätanssinpolku 1
(Olavinlinnanpolku 1), 00900 Helsinki
Läsnä: 147 yhdistyksen varsinaista jäsentä, 3 perhejäsentä ja 8 muuta
mökkiläistä, yhteensä 158 henkilöä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja-Liisa (Maisa) Hyttinen avasi kokouksen klo 12.00 ja toivotti
osanottajat lämpimästi tervetulleiksi.
Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden mökkiläisten muistoksi.
Marja Sariolle luovutettiin Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSPL) hopeinen ansiomerkki
tunnustuksena hänen ansioistaan Marjaniemen ryhmäpuutarha ry:n, Helsingin
siirtolapuutarhojen aluejärjestön ja SSPL:n toiminnassa.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauni Söderlund.
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsti-Liisa Sjöblom.
 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Halm ja Aili Tenhivaara.
 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Gustafsson, Mirja Tarvainen, Minna
Mansikkamäki, Maija Rantalainen ja Mirja Kylliäinen.
3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
Merkittiin tiedoksi, että kokouskutsu postitettiin yhdistyksen jäsenille 16.3.2011. Todettiin
kokous yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti oikein koolle kutsutuksi ja siten
päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen asialista
Uuden tilintarkastuslain mukaisesti Marjaniemen ryhmäpuutarha ry:n yhdellä
tilintarkastajalla täytyy olla KHT/HTM-pätevyys. Sen mukaisesti muutettiin kokouksen
asialistaa niin että sen 9. kohta tuli olemaan: Valitaan yksi KHT/HTM tilintarkastaja ja
hänelle varatilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja Maisa Hyttinen esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2010. Vuosikertomus
vahvistettiin.
Puheenjohtaja Maisa Hyttinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2010. Merkittiin tiedoksi
tilintarkastajien Christine Barckin ja Armi Halosen laatima tilintarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2010 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille
ja muille vastuuvelvollisille.
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7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen puheenjohtaja Maisa Hyttinen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat: varsinaiset jäsenet Jyry Kuukkanen, Erica Lehto,
Kirsti-Liisa Sjöblom, Alex Sundström ja Risto Tanskanen sekä varajäsenet Ari Lehtonen
ja Taisto Vuohtoniemi.
Yhdistyksen syyskokouksessa 29.8.2010 esitettiin seuraavia henkilöitä valittavaksi
vuosikokouksessa hallitukseen erovuoroisten tilalle: Jyry Kuukkanen, Erica Lehto, Ari
Lehtonen, Kirsti-Liisa Sjöblom, Alex Sundström ja Taisto Vuohtoniemi.
Merkittiin tiedoksi että syyskokouksen ehdolle asettamista henkilöistä Erica Lehto on
luopumassa mökistään ja Alex Sundström erosi kesken kauden hallituksen
jäsenyydestä. Kuukkasen, Lehtosen, Sjöblomin ja Vuohtoniemen lisäksi
vuosikokouksessa ehdotettiin hallitukseen seuraavia henkilöitä: Juha Keränen, Matti
Kuula ja Jorma Virkki.
Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 115 hyväksyttyä äänestyslippua ja
kokonaisäänimäärä oli 107 ääntä. Lisäksi annettiin 5 tyhjää lippua ja 2 lippua hylättiin.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Ehdokkaan nimi
Kirsti-Liisa Sjöblom
Taisto Vuohtoniemi
Jyry Kuukkanen,
Ari Lehtonen
Juha Keränen
Matti Kuula
Jorma Virkki

Ääniä
97
92
82
82
57
49,5
44,5

Äänestyksen perusteella varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kirsti-Liisa Sjöblom, Taisto
Vuohtoniemi, Jyry Kuukkanen, Ari Lehtonen ja Juha Keränen sekä varajäseniksi Matti
Kuula ja Jorma Virkki.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-,
perhejäsen- ja kannatusmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut
vuodeksi 2011
Puheenjohtaja Maisa Hyttinen esitteli toimintasuunnitelman ja se vahvistettiin.
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannatusmaksujen
suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut vuodelle 2011.
- jäsenmaksu 52 € (Sis. SSPL:n ja Aluejärjestön jäsenmaksut)
- perhejäsenmaksu 10 €
- liittymismaksu 300 €
- kannatusjäsenmaksu 40 €/henkilöjäsen/vuosi
- mökkipalstan vuokra 1,27 €/m2
- viljelypalstan vuokra 34 €/aari
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- huoltomaksu 35 €/mökki
- tukimaksu 80 €/mökki, niille, jotka eivät täytä talkoovelvollisuuttaan
3 tuntia/mökki/kesä
- vesimaksu 30 €/mökki
- sähkön perusmaksu 25 €/mökki
- sähkön kulutusmaksu 0,12 € kWh
- kerhotalon vuokra jäsenille 180 €
- tilaussauna 180 €/4 tuntia
- tyyppikuvat (rakennetaan kokonaan uusi mökki) 170 €
- toimenpidelupa (veranta, vaja, leikkimökki, grillikatos) 50 €
- saunamaksut: aikuiset 4 €, sarjalippu jäsenille 11 kertaa 30 €, lapset 1,5 € (5 12 v.).
9. Valitaan yksi KHT/HTM tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja ja yksi
toiminnantarkastaja.
Tilintarkastajaksi valittiin Tuula Hirvonen (HTM), varatilintarkastajaksi Sari Kuivanen
(HTM) ja toiminnantarkastajaksi Christine Barck.
10. Uusien järjestyssääntöjen hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja Rauni Söderlund esitteli uudet järjestyssäännöt. Niihin tuli
kuitenkin niin paljon osittain vastakkaisia muutosehdotuksia, että hän totesi käsittelyn
olevan lähetekeskustelu ja päätettiin, että järjestyssääntöesitys palautetaan hallituksen
valmisteluun ja käsiteltäväksi syyskokouksessa.
Keskusteltiin erityisesti siitä tuleeko porttien aukioloaikaa (1§) ja häiritsevää toimintaa
(7§) määrittävät ajat kirjata sääntöihin niin, että ne ovat yhtenevät vuokrasopimuksen ja
järjestyslain kanssa vai niin kuin ne ovat toimintasuunnitelmassa. Pykälään 6 ehdotettiin
mainintaa vierailijoiden parkkeerauskiellosta. Pykälä 8 katsottiin vanhentuneeksi ja sitä
ehdotettiin poistettavaksi. Järjestyssääntöihin haluttiin lisättäväksi lain vaatima koirakuri.
11. Tiedotus- ja keskusteluasiat sekä pyydetyt puheenvuorot
Hallituksen pyytämänä Heikki Valtonen esitteli kokoukselle edellytyksiä laajakaistan ja
teräväpiirto-TV:n ottamiselle antenniverkkoon. Hän totesi, että potentiaalisella
käyttäjämäärällä teleyhtiöt eivät ole kiinnostuneita laajakaistan asentamiseen. Jos
Marjaniemen antenniverkko muutettaisiin teräväpiirtolähetyksille sopivaksi, kaikkien
pitäisi hankkia teräväpiirto-TV. Lisäksi se vaatisi yhdistykseltä n. 1000 €:n investoinnin.
Teräväpiirtolähetykset alkavat muutamalla antennikanavalla loppuvuonna 2011, joten
vielä kannattaa vain seurata tilannetta. Jokainen mökkiläinen voi luonnollisesti asentaa
oman antennin teräväpiirtolähetyksiä varten.
Varsinaisia pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, mutta muutamia asioita haluttiin tuoda
keskusteltavaksi:
Esitettiin toivomus saada kuluvan vuoden tilinpäätöksestä ilmeneviin saunan
vesilaskuihin tarkempi erittely ja arvio siitä, miten uudesta huoltorakennuksesta koituvat
maksut tulevat rasittamaan kutakin mökkiä.
Pyydettiin tietoa siitä, voivatko Saunatien vanhat kompostikäymälät olla kerhotalon
mäellä, kunnes uusi huoltorakennus saadaan valmiiksi.
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Kysyttiin, voitaisiinko mökkiläiselle, jolle on tulossa pyörätuolia käyttävä vieras, antaa
tilapäisesti avain kerhotalon käymälään, jonne on luiska pyörätuolia varten. Näin
päätettiin.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Rauni Söderlund päätti kokouksen klo 14.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________

___________________

Rauni Söderlund
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsti-Liisa Sjöblom
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

___________________
Aili Tenhivaara

____________________
Heidi Halm

