PÖYTÄKIRJA

Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous
Aika: 9.2.2022 klo 17-18.30
Paikka: Sotakoulu + Teams-etäyhteys

Läsnä
Sari Jokirinne
Aki Karjalainen (Sotakoulu)
Kirsi Olkkonen, pj. (Sotakoulu)
Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri
Miia Koppi
Ville Hokkanen (17.30 ->)
Minna Urpilainen (varajäsen)
Harri Hyyryläinen (varajäsen)
Poissa
Otto Ravantti
Sami Hilonen (varajäsen)
Kutsuttuna
Ismo Kortman (Sotakoulu)
Markus Erkko (Sotakoulu)
Jorma Koppi (Sotakoulu)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.
5. Höngän saunaprojekti – asiantuntijat – miten edetään

Kokoukseen oli kutsuttu rakennusalan asiantuntijoina Ismo Kortman, Markus Erkko ja
Jorma Koppi. Huomioita/kommentteja liittyen alustavaan suunnitelmaan:
-suunnitelma sellaisenaan vaikuttaa kalliilta
•

jokainen nurkka on aina lisäkustannus

•

toki yleinen rakennuskustannusten nousu vaikuttaa hintaan

•

LVI-puolen suunnitelmat näyttivät myös aika massiivisilta

•

jos rakennetaan puolet (sauna), säästöä voi kertyä korkeintaan 1/3
kustannuksista
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- toisaalta rakentaminen ”hissun kissun” pitkästä tavarasta on ongelmallista
•

esimerkiksi terassin rakentaminen: ”jatkot” terassille mietittävä tarkoin
ja ennakoiden

- salaojitus ja sadevesiviemäröinti kannattaa tehdä kerralla valmiiksi ”tulpitettuna”
- isoimmat säästöt tehdään suunnitteluvaiheessa, joten tämä arviointivaihe tärkeä

Keskusteltiin LVI- ja sähkötöiden kustannuslaskelmista ja niiden mahdollisina tekijöinä
kilpailutuksen osalta mainittiin:
LVI: Markku Laakko, STT-talotekniikka/Jukka Kalliojärvi ja Ari Luoma.
Sähkö: Ristiinan Sähkötyö, Ristiinan Oikosulku Oy ja Aapo Teittinen.
Sovittiin, että kysytään tekeekö Pertti Mertaoja veloituksetta suunnitelmat sille, että
sauna ja tupa rakennetaan erillisenä ja rakennustapaselvitykset toimitetaan
asiantuntijoille arvioitavaksi. Kirsi kysyy.

6. Toiminnan aktivointi- ideat jäsenillan 2.2 tapaamisesta

Aktivointi-ideoiden eteenpäin viemiseksi on järkevää pitää yhteispalaveri
aluejohtokunnan kanssa. Sovittiin, että näin alkuun toimitetaan kooste jäsenkyselyllä
saaduista ideoista aluejohtokunnan puheenjohtaja Hannu Korhoselle. Myös Heimarin
yrittäjään ollaan yhteydessä.

7. Laavuprojekti Sotakoulun rantaan

Erilaisia laavuratkaisuja on tarkasteltu ja eri kokovaihtoja löytyy valmiina ratkaisuja
kohtuullisella hinnalla (esim. Korianhirsi www.korianhirsi.fi ; M. Karosen saha
www.karosensaha.fi ; www.nettihirsi.fi ; Oripään hirsityö www.hirsirak.fi ; ).

Kaupunki on luvannut huomioida kaavassa laavun paikan Sotakoulun rannassa.
Rakentamisen osalta tarvitaan maanvaihtoa + murske ja salaojitus. Arvoitiin, että
laavun perustustöihin tarvitaan n. 2500-5000 €. Tässä voi tekijänä olla esim. Jari
Särkkä.
Laavuprojektiin on syytä pyytää mukaan eri tahoja ja yhdistyksiä ja miettiä yhdessä
kuinka ne voisivat olla mukana.
Kirsi laittaa tietoa kyläyhdistyksen laavuprojektin kustannuksista ja on yhteydessä
kaupungin suuntaan laavun paikasta.
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8. Sääntöjen muutos

Esitetään vuosikokoukselle seuraava sääntömuutosta ja tarkennetaan seuraavassa
hallituksen kokouksessa:
Kohta 3. Jäsenet: ”Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla toiminta-alueella
vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja
säätiöt, yhteisö tai säätiö tai yritys”
Kohta 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia
kummallakin jäsenryhmällä ja niihin kuuluvilla yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä
ja yrityksillä.
Lisäksi:
Kannatusjäsen (ei äänioikeutta): Voi olla aivan kuka tahansa. Yksityinen henkilö tai
yhteisö (yritys, yhdistys, säätiö jne.) mistä tahansa.
Varsinainen jäsen (äänioikeus): Ristiinan alueelta henkilö tai yhteisö (yritys, yhdistys,
säätiö jne.)
Kertakaikkiset jäsenmaksut: Ei ole.

9. Markkinointikirje

Pohdittiin milloin pitäisi olla valmis. Sovittiin, että tiedotusryhmä viimeistelee kirjeen,
muilla aikaa kommentoida 16.2. saakka (kirje OneDrivessä), jolloin tiedotusryhmä pitää
teamsin 16.2. klo 18. Kirsi laittaa linkin.
10. Tilinpäätös 2021 – tekijä

Sovittiin, että Marjo kysyy Sari Luomaa. Miia kysyy Helena Kontturia, jos Sari ei suostu.
3. vaihtoehto on Tanja Klen.

11. Muut asiat

Uutiskirje/Jäsenkirje: Aki hoitaa maksulliseksi muuttuneen alustamaksun kerralla
(vuosimaksu) ja perii muilta osuudet maksusta.
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12. Seuraava kokous

Seuraava kokous ma 28.2.2022 klo 19-21, Teams-etäyhteydellä. Paikalla kokouksen
alussa myös hallituksen kokoama rakentamisen asiantuntijaryhmä sekä Pertti
Mertaoja.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
Ristiinassa 9.2.2022

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä
sihteeri

