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Kerhotalo, Marjaniemi
116 mökkiläistä

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Keijo Sillanpää avasi kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi. Sillanpää kiitti kaikkia talkoihin
osallistumisesta ja erityisesti niitä monia, jotka ovat tehneet talkoita yli
kuuden tunnin velvoitteen.

2. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Sillanpää ja sihteeriksi
yhdistyksen sihteeri Elise Kivimäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto
Kivelä ja Minna Mansikkamäki. Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan
myöhemmin, jos kokouksessa joudutaan äänestämään.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi kokouskutsussa olleen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2015 päälinjoista keskustelu ja tarvittavat evästykset hallitukselle
vuosikokousvalmisteluja varten
Yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Gustafsson kertoi Marjiksen henki –
projektista ja uudesta kulttuuritoimikunnasta. Kulttuuritoimikunnan
tavoitteena on hyvien yhteyksien luominen marjislaisten välille ja
kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen sekä viestinnän
parantaminen. Toimikuntaan kuuluvat Gustafssonin lisäksi: Minna
Mansikkamäki, Ansu Korhonen, Marita Pirttimaa, Ossi Viita ja Sirkka-Liisa
Lindberg.
Lisäksi Petri Gustafsson kertoi, että hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia
yhteistyöhön turvallisuusyrityksen kanssa. Sopimusta ei ole tehty, koska
yhteistyön ei nähty olevan kannattavaa mm. sen vuoksi, että yritykset eivät
tule alueelle, jos lumi on esteenä. Myös Gustafsson kiitti kaikkia
talkoolaisia osallistumisesta. Osa mökkiläisistä on tehnyt todella paljon yli
kuuden tunnin velvoitteen. Erityismaininnan saavat saunan klapitalkoissa
ahkeroineet. Talkootyö on yhdistykselle hyvin tärkeää. Talkoiden rahallinen
arvo olisi ulkopuolisena työnä teetettynä yli 50 00 euroa.
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Puheenjohtaja Keijo Sillanpää kertoi, kerhotalon viemäröinti on toteutettu
kesän aikana ja nyt voidaan aloittaa kerhotalon remontin suunnittelu.
Kaikille on jaettu kyselykaavake kehittämistoiveista ja mielipiteistä. Tähän
mennessä on saatu 37 vastausta. Toivotaan, että mahdollisimman moni
vastaisi.
Käytiin vilkas keskustelu, jossa tuli esiin mm., että olisi tärkeää ensin tutkia
rakennuksen peruskunto ja se olisiko edullisempaa rakentaa kokonaan uusi
rakennus. Keittiön remonttia pidettiin tärkeänä ja monessa puheenvuorossa
tuotiin esille, että nykyinen keittiö on riittävän suuri ja hyvällä suunnittelulla
siitä saadaan toimiva. Kerhotalon käyttöä myös arkisin toivottiin. Hallitus
valmistelee kevätkokousta varten konkreettiset vaihtoehdot
kustannusarvioineen.
6. Puheenjohtajaehdokkaiden asettaminen
Nykyistä puheenjohtajaa Keijo Sillanpäätä ehdotettiin nimettäväksi
puheenjohtajaehdokkaaksi ja hän ilmoitti suostuvansa siihen. Myös Petri
Gustafssonia ehdotettiin, mutta hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä. Muita
ehdotuksia ei tehty.
7. Hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaiden asettaminen erovuoroisten tilalle
Merkittiin tiedoksi erovuoroiset hallituksen jäsenet: Elise Kivimäki, Juha
Keränen, Jyry Kuukkanen, Eeva Rintala, Taisto Vuohtoniemi ja varajäsenet
Niina Byrne ja Taimi Manninen, jotka kaikki ovat lupautuneet jatkamaan
tarvittaessa. Rakennusvastaava Veikko Aaltonen on eronnut hallituksesta
ja hänen tilalleen tulee saada uusi jäsen.
Kokouksessa ei tullut esityksiä ehdokkaista.

8. Informaatio ja keskustelukysymykset
Keskusteltiin uusista vesivessoista. Vadelmatielle saunan alapuolelle on
tehty viemäriliittymä, johon on mahdollista rakentaa vesivessa. Myös
puistoportille toivottiin vesivessaa.
Heikki Valtonen kertoi, että nyt myös teräväpiirtolähetykset ovat käytössä.
Jos jollakulla tv-kuva on huonolaatuinen, hänen tulee ottaa yhteyttä Heikki
Valtoseen.

9. Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot
Vuosikertomukseen toivottiin tietoa jäsenten ikä- ja sukupuolijakautumista,
jotka siinä aiempina vuosina on ollut.
Jäseniä muistutettiin sähkölaskujen maksamisen tärkeydestä. Jos laskua ei
muistutuksesta huolimatta maksa, sähköt katkaistaan.
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Portti pitää muistaa aina lukita tai ainakin laittaa se kiinni, jotta ihmiset eivät
vahingossa tule alueelle ja jää sitten lukkojen taakse.
Käsityökerhosta toivottiin mainintaa Marjalan mainintoihin.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Sillanpää
puheenjohtaja
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:
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