
Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n vuosikokous 

Aika: ke 30.3.2022 klo 18 

Paikka: Teams etäyhteys 

Osallistujat: Harri Hyyryläinen, Sari Jokirinne, Kirsi Olkkonen, Ari Hämäläinen, Miia Koppi, Aki 

Karjalainen, Minna Urpilainen, Marjo Särkkä 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Olkkonen avasi kokouksen klo 18.05. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Hämäläinen, sihteeriksi Marjo Särkkä, Ääntenlaskijoiksi 

ja pöytäkirjantarkistajiksi Kirsi Olkkonen ja Miia Koppi. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto esiteltiin. Tilinpäätös 

osoitti ylijäämää 680,32 €. Yhdistyksessä oli ensimmäisenä toimintavuotena jäseniä 28. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 

Myönnettiin. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksujen ja 

kannatusjäsenmaksujen suuruudet sekä päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, 

sekä toiminnantarkastajien palkkio ja matkakorvausten suuruus 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksujen ja 

kannatusjäsenmaksujen suuruudet 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 

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 € 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä toiminnantarkastajien palkkio ja matkakorvausten 

suuruus: ei makseta. 

 



8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin 6 + puheenjohtaja eli yhteensä 7. 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Olkkonen. 

10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja hallituksen varajäsenet 

Hallitukseen valittiin 

Miia Koppi 

Sari Jokirinne 

Kirsi Olkkonen 

Sami Hilonen 

Marjo Särkkä 

Ville Hokkanen 

Otto Ravantti 

Minna Urpilainen (varajäsen) 

Aki Karjalainen (varajäsen) 

Harri Hyyryläinen (varajäsen) 

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva Suutari ja Teijo Kurvinen ja heille varalle Eeva Tuominen ja 

Hillevi Pettinen. 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Ei ollut muita asioita. 

13. Sääntöjen muuttaminen 

Vuosikokoukselle esitettiin sääntömuutosta kohtiin 3. ja 5.; 

3. Jäsenet   

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat 

yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt. 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja pitää heistä erillistä jäsenluetteloa. 

Kannatusjäseneksi voivat liittyä Ristiinan ulkopuolella asuva henkilö tai alueen ulkopuolella 

toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa 

läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus hyväksyy yhdistyksen kannatusjäsenet ja 

pitää heistä erillistä jäsenluetteloa.   

 

Muutosehdotus 

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.  

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu  

 Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vuotuisen 



jäsenmaksun sijaan sekä varsinainen jäsen että kannatusjäsen voivat suorittaa kertakaikkisen 

jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia 

kummallakin jäsenryhmällä ja niihin kuuluvilla yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä. 

Kannatusjäsenenä voi olla vain yksityishenkilö.   

 

 

Muutosehdotus 

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.  

 

  

Hyväksyttiin sääntömuutos. 

 

14. Hönkä ry:n saunahankkeen esittely ja ehdotus rakennushankkeen etenemisestä 

Kirsi Olkkonen esitteli saunahankkeen etenemistä. Suunnitelmat on olemassa sauna-tupa 

yhdistelmälle. Seuraavaksi hankkeen osalta päätettävä, missä laajuudessa viedään eteenpäin ja 

millä rahoituspohjalla. Hallitus etsii erilaisia rahoitusvaihtoehtoja saunaprojektin 

toteuttamiseksi. 

15. Muut asiat 

Hönkä ry oli kutsuttu kertomaan saunaprojektista Eläkeliiton Ristiinan yhdistyksen  

tapaamiseen/kokoukseen, mutta viesti ei tavoittanut ajoissa. Sovittiin yhteydenotosta ja 

uudesta mahdollisuudesta esitellä toimintaa. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia sekä hallitusta aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 

19.19. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Ristiinassa 30.3.2022 

 

 

Ari Hämäläinen  
Puheenjohtaja  

Marjo Särkkä 
sihteeri 

 

 

 

 

Kirsi Olkkonen 

Pöytäkirjan tarkastaja  

 

 

 

 

Miia Koppi 

Pöytäkirjan tarkastaja 

 


