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Aika:

13.4.2014 klo 13.00

Paikka:

Itäkeskuksen peruskoulu, Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki

Läsnä:

152 yhdistyksen varsinaista jäsentä, 6 perhejäsentä ja 3
muuta mökkiläistä, yhteensä 161 henkilöä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Keijo Sillanpää avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osanottajat
lämpimästi tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki edesmenneitten puutarhureiden
muistolle.
2. Kokousvirkailijoiden valinta

•
•
•
•

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauni Söderlund.
Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Elise Kivimäki.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Byrne ja Leena Vatanen
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Lager, Heikki Niemi, Maire
Vuohtoniemi ja Veikko Aaltonen.

3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Merkittiin tiedoksi, että kokouskutsu postitettiin yhdistyksen jäsenille 25.3.2014.
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti oikein koolle kutsutuksi ja
siten päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen asialista

Kokouskutsussa ollut asialista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja Keijo Sillanpää esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2013.
Vuosikertomukseen päätettiin lisätä tiistaikerho ja valtuutettiin hallitus muotoilemaan
sitä koskeva teksti. Vuosikertomus vahvistettiin näin korjattuna.
Puheenjohtaja Keijo Sillanpää esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2013. Merkittiin tiedoksi
tilintarkastaja Tuula Hirvosen laatima tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastaja
Christine Barckin laatima toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
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Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet

erovuoroisten tilalle
Todettiin, että yhdistyksen syyskokous 1.9.2013 asetti Keijo Sillanpään ehdolle
puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Keijo Sillanpää.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat: Veikko Aaltonen, Jukka Heinonen, Matti Kuula,
Leo Pusa ja Taimi Manninen sekä varajäsenet Timo Heinonen ja Ari Lehtonen. Kaikki
varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan. Varajäsenet
Timo Heinonen ja Ari Lehtonen ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä.
Syyskokouksessa ehdotettiin hallituksen jäseneksi Sari Jenu. Merkittiin tiedoksi, että
hän on sittemmin ilmoittanut, ettei perhesyistä ole käytettävissä.
Valittiin hallituksen jäseniksi Veikko Aaltonen, Jukka Heinonen, Matti Kuula ja Leo
Pusa sekä Petri Gustafsson. Varajäseniksi valittiin Taimi Manninen Niina Byrne.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen-,

perhejäsen- ja kannatusmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut
vuodeksi 2014.
Puheenjohtaja Keijo Sillanpää esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2014. Jäsenille
jaetusta luonnoksesta poiketen Ser-romun keräystä ei pystytä tänä vuonna
järjestämään, koska ko. yritys on mennyt konkurssiin. Toimintasuunnitelman
kohdassa 1 muutettiin lause ”..ja tarvittaessa uusimaan jakokaapeissa ilmenneitä
vikoja” kuulumaan ”..ja tarvittaessa ”korjaamaan jakokaapeissa ilmenneitä vikoja”.
Valtuutettiin hallitus päättämään katuvalojen päällä pitämisestä.
Hyväksyttiin hallituksen esitys kerhotalon viemäröinnin kuluista siten, että
kustannukset ovat enintään 100 000 euroa sisältäen myös suunnittelukustannukset.
Hallitus tuo tarkemman esityksen kustannusarvioineen viimeistään syyskokouksen
käsiteltäväksi. Todettiin, että samalla tuli käsiteltyä asialistan kohta 10 ”Päätetään
kerhotalon viemäröinnistä”.

Todettiin hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot sekä hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja työkorvaukset. Päätettiin pitää
palkkiot ennallaan.
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Vahvistettiin tulo- ja menoarvio em. muutoksilla sekä liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja
kannatusmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut maksut vuodelle 2014.
- jäsenmaksu 52 € (Sis. SSPL:n ja Aluejärjestön jäsenmaksut)
- perhejäsenmaksu 10 €
- liittymismaksu 300 €
- kannattajajäsenmaksu 40 €/vuosi
- mökkipalstan vuokra 1,3682 €/m2
- viljelypalstan vuokra 35 €/aari
- huoltomaksu 35 €/mökki
- ylläpitomaksu 100 €/mökki, niille, jotka eivät täytä talkoovelvollisuuttaan 6
h/mökki/kesä
- vesimaksu 30 €/mökki
- sähkön perusmaksu 30 €/mökki
- sähkö- ja antenniverkon ylläpitomaksu 20 €/mökki
- sähkön kulutusmaksu 0,14 € kWh
- kerhotalon vuokra jäsenille 180 €
- tilaussauna 180 €/4 tuntia
- tyyppikuvat (rakennetaan kokonaan uusi mökki) 170 €
- toimenpidelupa (veranta, varasto, leikkimökki, grillikatos, kasvihuone) 50
- hallitus päättää saunamaksut
Hallitus miettii yhdessä muiden helsinkiläisten yhdistysten kanssa talkoomaksukäytäntöä,
jotta löydettäisiin hyvä käytäntö, johon ei liity riskiä veroseuraamuksista.
9. Valitaan yksi KHT/HTM tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja ja yksi
toiminnantarkastaja.
Tilintarkastajaksi valittiin Tuula Hirvonen, varatilintarkastajaksi Kirsti Kieksi ja
toiminnantarkastajaksi Christine Barck.
10. Päätetään kerhotalon viemäröinnistä
Tämä kohta tuli käsiteltyä kohdassa 8.
11. Päätetään sauna-ajoista
Puheenjohtaja Keijo Sillanpää esitteli hallituksen esityksen uusiksi sauna-ajoiksi. Keskiviikko
säilyisi ennallaan (naiset 16 -18 ja miehet 19 -21) ja lauantaina miesten sauna-aika olisi 16
-18 ja naisten 19-21. Hyväksyttiin hallituksen esitys siten, että saunojien määriä seurataan
kevään ja kesän aikana. Asiaan palataan, kun kokemuksia on kertynyt ja mahdollisesti
jatkossa vaihdetaan miesten ja naisten sauna-aikoja vuosittain
12. Tiedotus- ja keskusteluasiat sekä pyydetyt puheenvuoro
Heikki Valtonen muistutti, että kanavahaut tulee tehdä uudestaan tänä keväänä.
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Ympäristöryhmä on selvittänyt että on mahdollista pitää kesäkanoja siirtolapuutarhassa.
Marjalan mainintoihin tulee asiasta lisätietoa.
Saunatalkoovastaava Marita Pirttimaa jatkaa tehtävässä vielä tämän kesän. Tehtävästä
mahdollisesti kiinnostuneet voivat olla yhteydessä häneen mentoroinnista sopimiseksi.
Petri Gustafsson kertoi projektistaan ”Marjiksen henki” .
Taloudenhoitaja Eeva Rintala kertoi uudesta laskutuskäytännöstä. Entisten neljän laskun
sijasta laskutetaan kaksi kertaa siten, että eräpäivät ovat 31.5. ja 31.7. Lisäksi perintää
tehostetaan ja jos muistutuksen jälkeenkään ei maksua ole suoritettu, perintä siirtyy
perintätoimistolle. Lisäksi, jos sähkölaskua ei makseta muistutuksen jälkeen eräpäivänä,
sähköt katkaistaan. Sähköjen uudelleen kytkemisestä peritään 50 euroa.
Keskusteltiin myös murroista ja ilkivallasta sekä joitakin tontteja varjostavista suurista puista.
Ehdotettiin, että varkaiden kiinniottamisesta maksettaisiin palkkio. Asiaan palataan
kevätinfossa.
13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Rauni Söderlund päätti kokouksen klo 15.53 ja kiitti hallitusta
kuluneesta vuodesta ja toivotti onnea uudelle hallitukselle. Lisäksi hän kiitti kaikkia
kokouksen osanottajia ja toivotti hyvää kevättä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________

___________________

Rauni Söderlund
Kokouksen puheenjohtaja

Elise Kivimäki
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________________
Niina Byrne

____________________
Leena Vatanen

