
Vuosikokous 12.3.2022 klo 14.30 - 17.39

Paikka: Tuorlan Majatalo

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA:

Paikalla: pj. Redu, vpj. Terwa, siht. Arpi, kirstut Hellu ja Kaasu, jäsenet
Camino, Gripe, Ruaska, Mahti, Mirveli ja Kiusaus

Etänä: Suvi, Keppis

1. Pj. avaa kokouksen klo 14:40.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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

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



4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: hyväksytään esityslista työjärjestykseksi ja lisätään Muut
asiat kohtaan uuden WhatsApp-ryhmän muodostaminen sekä PRH
yhteystietopäivitys.

5. Talouden ja toiminnan läpikäyminen vuodelta 2021

Kirstu Hellu esitteli A: tilinpäätöksen 2021 sekä B: yhdistyksen
tilitilanteen 12.3.2022. Pääasiassa kulut v. 2021 koostuivat 20 v.
-juhlavuoden purjehdus- ja juhlagaalakuluista.

Päätös: Luettiin läpi yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus ja
hyväksyttiin kertomus.

6. Esitys vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle

Päätös: myönnettiin vastuuvapaus 2021 hallitukselle.

7. Jäsen- ja talouskatsaus 2022

Maksaneita jäseniä on tällä hetkellä 16 henkilöä. Yksi maksava jäsen
vielä tulossa.

Tilillämme on rahaa 753,34€.

8. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta kaudelle 12.3.2022 -
Vuosikokous 2023. Avattiin nykyinen tilanne, vapaaehtoiset uudet
hallitusjäsenet, sääntömuutokset hallituksen kokoonpanon suhteen
sekä hallituksesta väistyvät jäsenet.

Päätös: valitaan puheenjohtajaksi Terwa ja hallitukseen valitaan jäsenet
Arpi, Camino, Mirveli sekä Kaasu sekä varalla Kiusaus kaudelle 12.3.2022
- Vuosikokous 2023.



Toimitetaan pj:n nuija ja varis uudelle pj:lle by Redu.

9. Tuskatilin tulevaisuus

Esitys: tili perustetaan jonkun hallituksen jäsenen pankkiin, jonne
annetaan käyttöoikeus tilinhaltijan lisäksi taloudenhoitajalle. Näin
vältämme kuukausimaksuja, joita pankki kohdistaa yritystiliin
jatkossa.

Päätös: Kaasun henkilökohtainen “kakkostili” pidetään yhdistyksen
tilinä jatkossa missä varat tälläkin hetkellä ovat. Tulevalle
taloudenhoitajalle annetaan käyttöoikeudet tilille. Kaasu takaa varat
henkilökohtaisesti ja siitä on tehty dokumentti.

10. Jäsenmaksujen ja varojen käyttötarkoitus jatkossa

Esitys: Jäsenmaksu jatkossakin 40 € / vuosi. Ei kuitenkaan jyvitettäisi
varoja jatkossa, 12.3.2022 alkaen, reissukuluihin, vaan
kohdennettaisiin kerätyt varat vuosikokouksen kuluihin, Google
Driven ja nettisivujen kk- ja vuosimaksuihin sekä yhdistyksen
hallintokuluihin. Retket kustannettaisiin jatkossa omin varoin.

Päätös: esitys hyväksytään yksimielisesti.

11. Uudet nettisivut

Esitys: Yhdistyksen sivut uudistetaan. Humakin opiskelijoille on
tarjottu uusien sivujen luontimahdollisuutta opiskelijatyönä. Mikäli
tekijää ei löydy on Arpi luvannut hoitaa asian toukokuun loppuun
mennessä. Uusien sivujen auettua ajetaan nykyiset sivut alas.

Päätös: esitys hyväksytään. Arpi ja Suvi alkavat tutkia uusien
sivujen vaihtoehtoja sis. Kryptoniitti niin, että www.tuskaretket.fi
-domain pysyy yhdistyksellä.

http://www.tuskretket.fi


12. Menneet tapahtumat 2021-2022:

-Syyskokous 11.11.2021

-Juhlagaala 11.11.2021 http://www.tuskaretket.fi/?p=9341

-TalviTuska 28.-30.1.2022 http://www.tuskaretket.fi/?p=9394

13. Tulevat tapahtumat kevät – syksy 2022

- Pääsiäisretki 2-3 päivää: 15.-17.4. Koordikset Camino & Mirveli
& Arpi.

Ehdotus 1: Melontaa Siuntionjoella. Kopparnäsin ulkoilualue,
Meikon järvi ym. Saatavilla.

Ehdotus 2. Reitti 2000 -patikkareitti Nuuksiossa.

- 26.-29.5. Kevätretki Kauhaneva-Pohjankangas ja Lauhavuori
-alueelle. Koordis Hellu-rei.

- 1.-3.7. Tuska Open Air festival. Omatoiminen itseohjautuva
tapahtuma.

- 21.-24.7. Uintivaellus ja kesäretki Tuusniemeen Juojärvelle
uiden, soutaen ja meloen. Koordis Redu.

- 16.-18.9. Vilua ja nälkää 2. Koordis Kauhia.

http://www.tuskaretket.fi/?p=9341
http://www.tuskaretket.fi/?p=9394


- 26.-30.10. Tuska goes Latvia Gaujan kansallispuistoon.
Koordikset Terwa ja Arpi.

+ Juhlassa nousseet ideat mm. Paska vaellus, Pyhän
Henkan uusinta, Pyöräily Balatonjärven ympäri,
Seitsemän veljeksen vaellus, Rullailu vaellus.

14. Muut esille tulevat asiat:

A: Ehdotus: perustetaan WhatsApp -ryhmä pikaiseen
harrastustoimintaan.

Päätös: Redu luo ryhmän ja kovaa ajoa vaan sis. kulttuuri, retkeily,
ulkoilu, tapahtumat ym.

B: Muutetaan yhdistyksen kotipaikaksi Turku (pj:n osoite) PRH:lle.

Päätös: uusi hallitus hoitaa asian asap.

Pj. Päätti kokouksen klo 17:39.

Pöytäkirjan tarkasti kokouksen jälkeen Terwa ja Kiusaus.


