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KEVÄTKOKOUS 
 

 

Aika Sunnuntai 25.3.2018 klo 14:00 – 14.47 

 

Paikka Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 Helsinki 

 

Läsnä 37 jäsentä (2 valtakirjaa)  ja 5 perhejäsentä (liite 1) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sini Marttinen avasi kokouksen ja toivotti mökkiläiset tervetulleiksi 

kevätkokoukseen. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenille 2.3.2018. Todettiin kokous 

yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokousvirkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini Marttinen, sihteeriksi Riitta Somero, pöytäkirjan 

tarkistajiksi Laura Javanainen ja Leena Leskinen, jotka myös toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista, joka oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä. (liite 2) 

 

5. Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus 

Käsiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus, joka oli toimitettu jäsenille kokouskutsun 

yhteydessä. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 3) 

 

6. Käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto 

Käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös, joka oli toimitettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä. 

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. (liite 

4) 

 

7. Vahvistetaan tilinpäätös 

Vahvistettiin tilinpäätös. 



 

 

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

9. Päätetään vuosituloksen käyttämisestä 

Päätettiin siirtää vuositulon ylijäämä 0,67 € edellisten vuosien ylijäämään. 

 

10. Päätetään lisäjäsenmaksun (60 euroa/mökki) perimisestä. 

Puheenjohtaja Sini Marttinen esitti, että  kerhotuvan tulevaa kattoremonttia varten hallitus 

ehdottaa kerättäväksi rahaa jo etukäteen lisäjäsenmaksulla. Hallituksen ehdotus 

lisäjäsenmaksusta 60 euroa/mökki vuonna 2018 hyväksyttiin. Maksu peritään syksyn 

maksujen yhteydessä. 

 

11. Palstojen vuokrat 

Jäsensihteeri Esko Hellsten kertoi, että kaupungin ilmoittama mökkipalsan vuokra tulee 

olemaan 1,3932 neliö, joka on noin  3-5 euroa / palsta enemmän kuin viime vuonna. 

 

12. Hallituksen tiedotteet (strategiatyöryhmä) 

Strategiatyöryhmän puolesta Kaisa Mannermaa esitteli työryhmän työskentelyä ja sen 

laatiman Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry:n strategian. Työryhmän puheenjohtajana 

toimii  Tuula Laakso ja jäseninä Sini Marttinen, Eija Jerjomin, Jenni Takala ja Kaisa 

Mannermaa. (liite 5) 

 

Kaisa Mannermaa esitteli myös tapahtumatoimikunnan (ent. huvitoimikunta) suunnitelman. 

Tapahtumatoimikuntaan kuuluvat Tuula Laakso ja Kaisa Mannermaa. Tapahtumat jaetaan 

vuosittain toistuviin vakiintuneisiin tapahtumiin, jotka toteutetaan mikäli järjestelytehtäviin 

ilmoittautuu talkoolaisia. Lisäksi toivotaan mökkiläisten itsensä ideoimia tilaisuuksia ja 

tempauksia. Yhdistys antaa järjestäjien käyttöön maksutta kerhotuvan. 

 

Keskustelussa tuotiin esille, että nettisivuilla ei enää ole vuosikokouspöytäkirjoja. Sovittiin, 

että ne laitetaan sinne jatkossa. Soile Sjöblom toivoi yhdistyksen järjestävän jätteiden 

lajittelua ja kompostointia käsittelevän tilaisuuden. 

 

13. Kokouksen käsiteltäväksi jätetyt asiat 

Ei ollut jätetty. 
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14. Muut asia 

Jäsensihteeri Esko Hellsten kertoi EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen tuomista vaatimuksista 

yhdistykselle. Yhdistykselle on laadittu rekisteriseloste, joka laitetaan näkyviin nettisivuille ja 

ilmoitustaululle. 

 

Puheenjohtaja Sini Marttinen ilmoitti, että Ismo Kopra on lopettanut isännän tehtävät ja 

hallitus tulee valitsemaan uuden isännän, josta tiedotetaan myöhemmin. 

Puheenjohtaja ilmoitti myös, että jäteasema avataan pääsiäiseksi. Asiasta on oltu yhteydessä 

Pakilaan. Lisäksi lämminvesi huoltorakennuksessa laitetaan päälle pääsiäiseksi. 

 

Tuula Vanhanen tiedusteli, voisiko pyykkituvan toisen pesukoneen varata sellaiseen käyttöön, 

että siinä käytettäisiin vain  hajusteettomia pesuaineita. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että 

Tuula laittaa toisen koneen päälle ilmoituksen asiasta. 

 

WC:den siivousvuorojen toinen kierros on alkamassa eli nyt aloitetaan ikään kuin puhtaalta 

pöydältä. Siivouksen voi tehdä joko itse tai pyytää jotakuta toista tekemään sen maksua 

vastaan. 

  

Keskustelussa toivottiin, että yhdistyksen asioista keskustellaan positiivisessa hengessä ja 

esim. erilaiset kieltolaput korjataan myönteisempään sävyyn. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47. 

 

Vakuudeksi 

 

Sini Marttinen   Riitta Somero 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Olemme tänään tarkistaneet tämän pöytäkirja ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

Helsingissä ___/___2018 

 

Laura Javanainen   Leena Leskinen 

pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 


