Pöytäkirja
Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n järjestäytymiskokous
Aika: ke 7.4.2021, klo 18
Paikka: Teams-etäyhteys
Paikalla: Ville Hokkanen
Sari Jokirinne
Aki Karjalainen
Mia Koppi
Kirsi Olkkonen, pj
Otto Ravantti
Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri
Sami Hilonen (varajäsen)
Harri Hyyryläinen (varajäsen)
Minna Urpilainen (varajäsen)
1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Olkkonen avasi kokouksen klo 18.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.
4. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin

Puheenjohtaja oli tarkistanut Patentti- ja rekisterihallituksen lakimieheltä käytänteet
hallitusten jäsenten ja varajäsenten osallistumista hallitusten kokouksiin:
-kokouksiin saavat osallistua kaikki
-äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä tai varsinaisen jäsenen poissa ollessa
varajäsenellä (1. varajäsen Sami Hilonen, 2. varajäsen Harri Hyyryläinen ja 3.
varajäsen Minna Urpilainen).
5. Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja v. 2021

Varapuheenjohtajaksi valittiin Aki Karjalainen.
6. Valitaan yhdistykselle sihteeri v. 2021

Sihteeriksi valittiin Marjo Särkkä-Tirkkonen.
7. Valitaan yhdistykselle rahastonhoitaja v. 2021

Rahastonhoitajaksi valittiin Ville Hokkanen.
8. Valitaan yhdistykselle tiedottaja v.2021

Yhdistyksen yleisestä tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri.
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9. Valitaan muut vastuualueiden hoitajat v. 2021

Ei nimetty.
10. Hönkä ry:n perustamiskirja
Puheenjohtaja esitteli perustamiskirjan, jonka allekirjoittavat kaikki hallituksen
jäsenet ja varajäsenet. Perustamiskirja toimitetaan allekirjoitettavaksi Ristiinan
kirjastoon (Brahentie 34). Allekirjoitukset ke 14.4.2021 mennessä.
Kirjaston aukioloajat:
ma 13.00-19.00
ti – ke 10.00-16.00
to 13.00-19.00
pe 10.00-16.00
Jos kirjasto ei käykään allekirjoituspaikaksi, niin perustamiskirja on Otto Ravantilla
(Mäntykallio, vihreä talo kirjaston vieressä).
11. Hönkä ry:n pankki, tilinkäyttöoikeus ja nimenkirjoittajat
Puheenjohtaja selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä pankkivaihtoehdot
Suur-Savon Osuuspankki, Säästöpankki Optia ja S-Pankki.
Tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla
kuitenkin niin, että varsinaista rahaliikennettä hoitaa rahastonhoitaja.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
12. Sauna-hanke
Aluejohtokunnan ja Höngän intresseissä on kehittää koko Emäntäkoulun alaista,
Saimaaseen rajoittuvaa ja kaupungin omistuksessa olevaa rinnettä kokonaisuutena.
Onkin tärkeää saada asemakaavavaiheessa tuotua Mikkelin kaupungille tiedoksi
kaikki kehittämisideat, joista tämä sauna-hanke on yksi. Keskusteltiin mm.
karavaanarialueesta ja matkaparkin sijoittumisesta Ristiinaan. Eteneminen:
1. Mikkelin kaupungin kanssa neuvonpito alueesta
- puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tapaaminen Jouni Riihelän kanssa
- luvitus ym. asiat -kaupunki
- kumppanuussopimusasiat -aluejohtokunta
2. Neuvottelut Veej’jakajan kanssa
-Toiminnanjohtaja Anssi Gyntherin kutsuminen hallituksen kokoukseen
kertomaan rahoituksesta
Aluejohtokunnan kautta Saunahankkeen suunnitteluun ja eteenpäin viemiseen on
varattu/korvamerkattu 10 000€.
13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 - tavoitteet vuonna 2021
Puheenjohtaja laatii alustavan luonnoksen hallituksen työstettäväksi.
14. Jäsenmaksut vuodelle 2021
Jäsenmaksuista päätettiin esittää vuosikokoukselle seuraavaa:
- jäsenmaksu
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-

o yksityishenkilö 20 €/vuosi
o yhteisöt 50 €/vuosi
o yritykset ja säätiöt 100 €/vuosi
kannattajajäsen
o yksityishenkilö 20 €/vuosi
Ainaisjäsenyyttä ei kannatettu.

15. Tulo – ja menoarvio vuodelle 2021
Laaditaan vuosikokoukseen.
16. Tilin- ja toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajat
- varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Eija Suutari (saatu vahvistus)
- 2. toiminnantarkastaja: ehdolla Hillevi Pettinen
- 3. toiminnantarkastaja: ehdolla Teijo Kurvinen
- 4. toiminnantarkastaja: ehdolla Eeva Tuominen.
Ehdolla olevat varmistetaan seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.
17. Muut asiat
Mia Koppi ja Aki Karjalainen hoitavat yhdistyksen kotisivujen laatimista eteenpäin.
Kotisivuista esitys yhdistyksen hallitukselle ja myöhemmin linkitys mm. Ristiinan
kotisivuille (https://www.ristiina.fi/).
Aluejohtokunta kokoontuu viikolla 15.
Vuosikokous ti 25.5.2021 klo 18, Teams-etäyhteys. Ilmoitus Ristiinalaisessa.
Tuotiin esille kysymys, milloin jäsenmaksuja voi alkaa kerätä. Puheenjohtaja totesi
sen olevan mahdollista vasta yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen, koska
jäsenmaksut vahvistetaan ko. kokouksessa.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Teams-etäyhteydellä 27.4.2021 klo 18.
Kävelypalaveri saunan sijaintipaikalla 6.5.2021 klo 18.
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.
Ristiinassa 7.4.2021

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä-Tirkkonen
sihteeri

