PÖYTÄKIRJA

Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous
Aika: 25.8.2021 klo 17.00-19.00
Paikka: Sotakoulu

Paikalla
Ville Hokkanen
Aki Karjalainen
Miia Koppi
Kirsi Olkkonen, pj
Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri
Sami Hilonen (varajäsen)
Minna Urpilainen (varajäsen)
Kutsuttuna Pertti Mertaoja (18.30 asti)
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

a. 3.6. pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
b. Kokouksen 14.6. pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa
5. Rantasaunan suunnitelmat

Esittely Pertti Mertaoja:
Jaettiin kaikille kuva suunnitelmasta , versio C1. Ko. suunnitelman osalta
-vessoja yhdistetty
-tilojen välillä välikkö, jota ei lasketa kerrosalaan
-nyt saunassa istutaan selkä järvelle päin.
Kun perusmalli tarkentunut, Mertaoja laatii kolmiulotteiset havainnekuvat, joita voi
hyödyntää tiedottamisessa yms.
Kirsi kertoi kaupungin/Topiantti Äikäs terveisiä: huomioitava veneilijän näkökulma,
turvallisuus näkökulma (turvavälit?). Olisi hyvä pitää palaveri vielä aluejohtokunnan
kanssa ja mukana Topiantti Äikäs ja Kalle Räinä.
-kaupungilta toivotaan kulkureittien (oltava kuorma-auton/jäteauton kestävä),
valaistuksen ja rannan ruoppauksen osalta panostusta. Esim. rannan laajamittainen
ruoppaus mahdollista vain tiettynä aikana vuodesta, kts. tarkemmin
www.ymparisto.fi
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Asemakaavanmuutosta voi mm. aluejohtokunta viedä eteenpäin, kun vain tiedossa
kokonaisuus mitä halutaan. Kaiken kaikkiaan kaikilla intressiryhmillä varmastikin
”Alue siistiksi”-tavoite.
Järjestetään yhteistapaaminen Ristiinan Pursiseuran, Sotakoulu- ryhmäläisten,
Matkaparkkitoimijoiden jne. kanssa 8.9. klo 17-18 Sotakoululla. Välittömästi tämän
jälkeen klo 18-19 jatketaan palaverilla aluejohtokunnan ja kaupungin kanssa. Kirsi
selvittää kaupungin edustajien aikatauluja ja laittaa ennakkoinfoa
saunasuunnitelmista (luonnos C1 ja karttakuva rannasta) Ristiinan Pursiseuran ja
Sotakoululaisten edustajille.
6. Rantasaunan suunnittelupalkkiot

n. 6000 € + alv. Jos alv.0 hinta alle 6000 €, niin ei tarvita kilpailutusta
Pertti Mertaranta käyttää hinta-arvion perustana
-pääsuunnittelun tehtäväluetteloa
-arkkitehtisuunnittelun tehtäväluetteloa.
Vielä keskusteltava tarvitaanko arkkitehdiltä keittiökalustesuunnitelma,
laatoitussuunnittua jne.
Tehtävään tarjoukseen sisältyy
- urakkatarjouskuvat
- rakennuslupakuvat ja
- kolmiulotteiset havainnekuvat.
Pertti laittaa esimerkin havainnekuvista.
Juha Häyristä ehdotettiin rakennushankkeen vastaavaksi mestariksi.
Markus Erkko tarjonnut sähkösuunnitelmaa tehtäväksi 350 €:lla
LVI-suunnitelmasta tarjous vielä tarvitaan.
7. Jäsenasiat

Ville Hokkanen kertoi tämän hetkisen jäsentilanteen:
a. jäsenmäärä
o 2 yritystä (Hit n’ Help Oy, Perhekoti Kilpikallio), 1 yhdistys (Trampbikers
ry.)
o 20 yksityishenkilöä
b. Tervetuloa jäseneksi-kirje laadittava ensi vaiheessa. Samoin uutiskirje, jossa
kerrotaan mm.
-kumppanuussopimus tehty
-alustavia suunnitelmia saunalle laadittu
Aki ja Minna lupautuivat laatimaan jäsentiedotteen ja uutiskirjeen, joista Miia
koostaa sosiaaliseen mediaan sopivat materiaalit.
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Yhdistyksen jäsenille kerrotaan lisäksi yhdistyksen toiminnasta teamspalaverissa syksyllä aluejohtokunnan kanssa pidettävän tapaamisen jälkeen
(esim lokakuun alussa).
8. Saunapäivän suunnittelu

-

Aiheesta pidettäisiin palaveri myöhemmin syksyllä Leena ja Valkosella.

9. Muut asiat

Rannan ruoppaus, kysytään kaupungilta resursointia.
Pohdittiin kuinka aktivoida ihmisiä:
- Kilpailu saunan mallista syksy 2021
- Nimikilpailu saunalle, kun suunnitelma valmis 2022
Yhdistys oli kesällä aktiivisesti mukana kesäasukastapahtumassa ja Ristiinan
markkinoilla. Ihmiset olivat todella kiinnostuneita, mutta kiinnostus ei vielä näy
jäsenmäärässä.
10. Seuraava kokous

Seuraava tapaaminen Ristiinan Pursiseuran, Sotakoulu- talkoolaisten,
Matkaparkkitoimijoiden jne. kanssa 8.9. klo 17-18 Sotakoululla. Välittömästi tämän
jälkeen klo 18-19 jatketaan palaverilla aluejohtokunnan ja kaupungin kanssa. Myös
teams-yhteys mahdollinen.
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallitusta vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.15.

Ristiinassa 25.8.2021

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä-Tirkkonen
sihteeri

