
Kevätkokous 20.3.2021 klo 17:26 - 19:26

PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka: etänä GoogleMeetissä

Paikalla: Reeta Manner, Tero Mäkinen, Arttu Eteläpelto, Helena
Pelkonen, Valtteri Kivelä, Karri Westermark, Mirja Sipilä, Kati Karhusaari,
Matti Ourila, Jaakko Hämäläinen, Henrik Kaukonen

Kokouksessa käsitellyt asiat:

1. Pj. avasi kokouksen klo 17:26.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätös: kokouksen päätösvaltaisuus todettiin: kutsut ovat lähteneet ajoissa, riittävä
määrä jäseniä paikalla ja tarvittavat asiakirjat ja liitteet toimitettu ennakkoon jäsenille.

3. Valitaan kokouksen PJ, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä
ääntenlaskijat.

Päätös: pj. Redu, sihteeri Arpi, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Terwa sekä
Hell.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: hyväksyttiin esityslista.

5. Talouden ja toiminnan läpikäyminen vuodelta 2020.

-Jäsenmaksujen määrä: yht. 640 €, 16 maksanutta jäsentä ja 1
kannatusjäsenmaksu 30,00€

-Tulot 896,05 €, menot 807,87 €

-Tase: tilikauden tulos 88,18 €, yhteensä vastattavaa 525,36 €



-Toiminnantarkastus by Mahti luettiin läpi kokouksessa

Päätös: rahastonhoitaja esitteli talouden ja toiminnan 2020, Mahti luki
laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen, jotka hyväksyttiin.

6. Esitys vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle.

Päätös: myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle yhdistyksen talouden
ja toiminnan osalta.

7. Jäsen- ja talouskatsaus 2021.

- 20.3.2021 yhdistyksen tilillä on yht. 2127,45 €, josta osa on jo maksettuja
juhlapurjehdusmaksuja.

- Maksaneita jäseniä on tällä hetkellä 15 hlöä, yksi(1) kannatusjäsen ja yksi(1)
kotisivujen ylläpitäjä jäsen (jäsenmaksu on kompensoitu ilmaisen kotisivujen
palvelintilan vuoksi).

Päätös: todettiin ja hyväksyttiin tilanne.

8. Sääntömuutos PRH:lle, ratkaisevat muutokset:

-Esitys: Jatkossa yhdistyksellä on vain yksi jäsenkokous vuodessa ja se on
mahdollista pitää myös etänä.

-Esitys: Hallituksen jäsenmäärä on jatkossa pj. + 3 - 5 hlöä ja varajäseniä 0 -
2 hlöä harkinnan mukaan.

-Esitys: Kulttuuritoiminta ehdotettu sääntöihin kirjattavaksi yhdistyksen
toiminnan yhdeksi muodoksi. -> Keskustelua aiheesta. Kulttuuritoimintaa toki
harrastetaan yhdistyksessä, mutta niiden kuluja (esim. Tuska Open Air) ei olla
katettu reissubudjetista.

-> Keskustelua yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnan laadusta ja yleisesti
sääntöjen laatimisesta, sanamuodoista ja valinnoista. Suurin osa on kopioitu PRH:n
valmiista malleista nyt tai aikaisemmin edellisessä sääntömuutoksessa. On
perusteltua pidättäytyä pääosin mallien mukaisissa sanamuodoissa.

-Sääntömuutosehdotus on lähetetty kokouskutsun liitteenä jäsenille.

Päätös: Päätetään tiputtaa kulttuuritoiminta säännöistä pois. Muut muutokset
hyväksytään ja säännöt lähtevät PRH:lle hyväksyttäväksi.

9. Yhdistyksen 20 v. juhlavuoden juhlallisuudet:

- Juhlaristeily 21.-23.5. on varattu loppuun eli 12 hlöä on listalla, maksu
150€/hlö maksetaan yhdistyksen tilille maaliskuun loppuun mennessä.

- Lähtijöiden kesken luodaan WhatsApp -ryhmä lähempänä reissua ja aletaan
säätää lahtö- ja paluuaikoja ym.

- Mikäli koronan vuoksi reissu ei ko. ajankohtana onnistuisi, se siirretään
uuteen ajankohtaan samoilla ehdoilla, ilmoittautuneilla lähtökohtaisesti jne.



- Juhlagaalan 21.8. tilannekatsaus:
- Tilavaraus Tarmon talolle Turun Raunistulassa on tehty.
- Ohjelmasisältöehdotuksia (Tarkoituksena on ei-pönötysjuhla.):
- Puheenjohtajien tervehdykset (a max. 10 min X 7 hlöä) pitkin päivää,

Tuskaretket 20 vuotta kuva-/videokollaasi pyörimään seinälle, historiikki ja
muotinäytös toiveissa.

- Ruokailu/syötävää järjestetään. Illalliskorttiajatusta kehitellään muille kuin
jäsenille.

- Kokouksessa nousseita Ideoita:
- Hankitaan ulkopuolinen juhlapuhuja, joka avaisi aihetta jostain

näkökulmasta?
- Ruokailun osalta ehdotettiin sormiruokaa tapas -hengessä, ennemmin kuin

catering valmisruokaa. OPM. -> Itse voidaan myös tehdä tarjoiluja, osaamista
on porukassa.

- Perustetaan bändi, joka soittaa ainakin yhden biisin juhlassa ->
ilmoittautumiset Redulle.

- Avec -tilaisuus.
- Ohjelmatoimikuntaan otetaan vapaaehtoisia mukaan pohtimaan hallituksen

kanssa - ilmoittaudu hallitukselle!

Päätös: Todettiin tapahtumien tilanteet. Työryhmä ottaa toiveet huomioon. Arpi
kontaktoi pj:t ja pyytää tervehdyksiä, livenä, etänä tai videona. Vastuunottoa muista
ohjelmanumeroista arvostetaan ja jaetaan - hallitus koordinoi kokonaisuuden.

10. Menneet tapahtumat 2020-21:

-Kymenlaakso ja Itäinen Suomenlahti 13.-18.10.2020

-Kauhaa ja Jurmoa 11.-13.12.2020

-Talvituska: Black Winter Weekend 29.-31.1.2021

- Pikatuska 20.-21.2.2021

Päätös: Käytiin läpi menneet reissut.

Kaasu saapui klo 18:45.

Karma poistui klo 19:00.

11. Tulevat tapahtumat kevät – syksy 2021

-Kevätreissu 16.-18.4. mökkeillen ja meloen: Kokemäki, Puurijärvi-Isosuon
kansallispuisto. Nykyisten rajoitusten mukaan max. 6 hlöä, mutta ulkoilmassa
ollaan etäisyyksillä (koordis: Terva)

-20 v. Juhlareissu 21. – 23.5. Purjehdus Saaristomerellä (koordinointi: Kyy,
Arpi, Hell)

-Uintivaellus, vesi- ja melontaretki 22. – 25.7. (Arpi, Gripe, Terwa):
sijainti/alue on auki, mutta jokimiljöötä on mietitty (esim. Kymijoki). Mukana



koordikset Arpi, Gripe ja Terwa sekä Redu, Kati, Mirja? Jaakko? +Prospekti
Atte? 5 uimaria ja 3 melojaa alustavasti.

-Juhlagaala Tarmon talolla Turussa 21.8. (hallitus)

-Syysreissu 1. – 3.10. (koordinaatio: Kati ja Mirja)

-Syyskokous 13.11. (hallitus)

-Pikatuskaa saattaa tulla: Ruissalossa eläinten tarkkailua n. 1 vrk ajan
hiljaisuudessa oleillen. (Terwa)

-> Tapahtumien tiedotus hoidetaan ensisijaisesti yhdistyksen sivuilla
Kalenterissa, josta voi linkittää tapahtuman Faceen ja markkinoida lisäksi
s-postilla, mikä on ihan suotavaa. Pyydä apua hallituksen jäseniltä kalenteriin
viennistä, jos tarvis.

- Ole yhteydessä tarvittaessa koordinaattoreihin lisätietojen toivossa.

Päätös: Todettiin riemuiten tulevat retket ja tapahtumat - toteuttamista vailla valmiita
ovat.

12. Muut esille tulevat asiat:

- Varissivujen Kuva-alpumeita on edelleen rikki. Tutkinta ei ole johtanut tuloksiin
vielä.

- Moskan s-posti -osoite antaa virheilmoituksen toisille, mutta toisille ei.

Päätös: Kysytään Kyyltä apua Alpumeihin by Redu. Moskan s-posti taitanee toimia.

13. PJ päätti kokouksen klo 19:26.

Pöytäkirjan laati sihteeri Arpi.

22.3.2021 Tarkastettu Hellu-rei

22.3.2021 Tarkastettu Terwa


