
Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous 

Aika: 22.3.2022 klo 17-19 

Paikka: Sotakoulu 

Läsnä 

Aki Karjalainen (teams/whatsapp/sotakoulu) 

Kirsi Olkkonen, pj.  

Marjo Särkkä, sihteeri 

Sari Jokirinne 

Miia Koppi (teams/whatsapp) 

Otto Ravantti (whatsapp), 17.50 alkaen 

Minna Urpilainen (varajäsen) (teams/whatsapp), 17.55. saakka 

Harri Hyyryläinen (varajäsen) (whatsapp), 17.50 alkaen 

Poissa 

Ville Hokkanen 

Sami Hilonen (varajäsen) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla Sotakoululla oli 4 jäsentä ja 

teams/whatsapp-yhteyden kautta kaksi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

5. Höngän Saunahanke (mukana asiantuntijat) 

Asiantuntijoita oli paikalla vain yksi teams/whatsapp -yhteyden kautta (Jorma Koppi), Ismo 

Kortman oli sairastunut ja Markus Erkko esteellinen. 

a. tarkennettu kustannusarvio 

Rakennuskustannuksista on saatu tarkennettu kustannusarvio koskien 

sauna- ja tupaosan rakentamista erillisenä (Talonrakennus Pitkänen, liite 1). 

Siten pelkkä saunaosa: 307 611,12 € 

Sauna + Tupa: 467 899,00 €. 

LVI-töiden osalta edullisin kustannusarvio on Markku Laakko ja Sähkötöiden 

osalta Aapo Teittinen. Tarjoukset käsitelty edellisessä kokouksessa. 

6. Vuosikokousasiat 

a. ajankohta ke 30.3.2022 klo 18, teams 



b. vuosikokouskutsu ja esityslista: Minna laittaa jäsenille 

c. toimintakertomus 2021, tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset 

Sotakoululla saatiin allekirjoitukset hallituksen jäseniltä Kirsi Olkkonen, Sari 

Jokirinne, Aki Karjalainen ja Marjo Särkkä. Muut käyvät allekirjoittamassa 

Marjo Särkän luona. Marjo Särkkä sopii toiminnantarkastuksesta suoraan 

Teijo Kurvisen ja Eeva Suutarin kanssa. 

d. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 

Kts. liite 2. Hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokouksessa. 

e. jäsenmaksu 2022 

Jäsenmaksuksi esitetään vuosikokoukselle 

Ristiinan alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat ja toimivat 

 yksityiset henkilöt 20 € 

 yhteisöt 50 € 

 säätiöt ja yritykset 100 € 

Kannatusjäsenet (missä tahansa asuvat ja toimivat) 

 yksityiset henkilöt 20 € 

 yhteisöt, säätiöt ja yritykset 200 € 

f. yhdistyksen uudet säännöt 

Kts. liite 3. 

Uudelleen muotoiltu kohdat: 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä (äänioikeus) voivat olla Ristiinan-alueella vakituisesti 

tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, 

yritykset jne., jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen 

varsinaiset jäsenet ja pitää heistä erillistä jäsenluetteloa. Kannatusjäseneksi voivat 

liittyä missä tahansa asuva tai toimiva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö, 

yritys jne. Kannatusjäsenellä (ei äänioikeutta) on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- 

ja puheoikeus. Hallitus hyväksyy yhdistyksen kannatusjäsenet ja pitää heistä erillistä 

jäsenluetteloa.  

 

4.  

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, säätiöillä, yrityksillä jne. Kannatusjäsen (ei 

äänioikeutta) voi olla kuka tahansa. Yksityinen henkilö tai yhteisö, yritys, yhdistys, 

säätiö jne. mistä tahansa. Kertakaikkista jäsenmaksua ei ole.  

 



 

7. Yhdistyksen talous 

Rahastonhoitaja Ville Hokkanen ei paikalla, mutta olennaisia muutoksia taloudessa ei 

ole.  

8. Laavuprojektin eteneminen 

Aluejohtokunnan kautta on esitetty kaupungin osallisuus-budjetista osoitettavaksi 

laavu-projektille tukea. Päätös asiasta tullee lähiaikoina. Paikka laavulle katsottava. 

9. Markkinointikirje 

Käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

10. Muut asiat 

Sopimus Suur-Savon Osuuspankin kanssa laadittu koskien OP:n osoittamaa 2000 €:n 

tukea sauna-projektille. 

OneDrivessa on laskupohja juoksevin viitenumeroin. 

Aino-laiva tekee hyväntekeväisyysristeilyn 26.5.2022. Sovittiin, että tästä voi tiedottaa 

myös Hönkä ry:n somesivustoille. 

Otto Ravantti esitti, että sauna-projektin osalta voitaisiin järjestää varainkeruuristeily, 

kunhan ilmat lämpenee. 

11. Seuraava kokous 

Seuraavaksi kokoontuukin uusi hallitus. Kokousajankohta sovitaan vuosikokouksessa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti hallitusta ahkerasta työstä kuluneen ensimmäisen Höngän  

toimintakauden aikana ja päätti kokouksen klo 18.13. 

 

 

 

Ristiinassa 22.3.2022 

 

 

 

 

Kirsi Olkkonen 

puheenjohtaja 

Marjo Särkkä 

sihteeri 

 

 


