
UUDENKOIVISTON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY   

UKKO 

 

 SYYSKOKOUS 2019 

Aika:  keskiviikko 6.11.2019 klo 18.00 

Paikka: Uudenkoiviston koulun ruokasali 

Läsnä:  15 osallistujaa (erillinen osallistujaluettelo) 
  

PÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

- Yhdistyksen puheenjohtaja Miia Arbelius toivotti paikalla olijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen 

kello 18.00. Puheenjohtajan avauspuheenvuoron jälkeen Vehmasputkelta Jari Manner piti 

esitelmän kiinteistöjen eri lämmitysjärjestelmistä. Esitelmä käsitti maalämmön, ilmalämpöpumpun 

ja ilmavesilämpöpumpun tekniikoita, eroja ja hyötyjä, asentamista, takuuasioita ja keskimääräisiä 

hankintahintoja.  

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ranki. Sääntöjen mukaan yhdistyksen sihteeri toimii 

syyskokouksenkin sihteerinä. Huomiona, että pöytäkirja myöhästyy koska pöytäkirja ehditään 

kirjoittaa vasta viikolla 47. Tämä hyväksyttiin syyskokouksessa.  

3. VALITAAN KAKSI (2) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ KAKSI (2) ÄÄNTENLASKIJAA 

- Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tehtävään 

valittiin Mirja Ruuska ja Aimo Öhman. 

4. TODETAAN KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT 

- Todettiin kokouksessa olevan läsnä 15 henkilöä, erillisen nimilistan mukaisesti. (Liite 1) 

5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

- Kokouskutsu (Liite2) oli jaettu/lähetetty sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen 

kokousta, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaisesti.  

6. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

- Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Huomio, lopusta puuttui kohta 

”kokouksen päättäminen”, pöytäkirjassa kohta 16. (Liite 3) 



 

7. VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 

- Kokouksen sihteeri Satu Vuorsola luki johtokunnan tekemän toimintasuunnitelman. (Liite4) 

Toimintasuunnitelma sisälsi entiseen tapaan laajasti mm. alueen ja sen asukkaiden asioiden 

ajamista, yhteistyötä lapsien ja nuorien kanssa, sähköisen tiedottamisen kehittämistä ja 

tapahtumien järjestämistä alueella. Kyläjuhlan sijaan alueella on ajateltu pidettäväksi 

kirppistapahtuma keväällä 202. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin toteutettavaksi. 

8. JÄSENMAKSU VUODELLE 2020 

- Johtokunta esitti, että jäsenmaksu vuodelle 2020 pidetään samassa kuin ennenkin eli 7,00 €/ 

vuosi. Esitys hyväksyttiin. 

9. VAHVISTETAAN VUODEN 2020 TALOUSARVIO 

-Miia Arbelius esitteli rahastonhoitaja Minna Vitikaisen laatiman talousarvion vuodelle 2020. 

Hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite 5) 

10. MÄÄRÄTÄÄN TOIMITSIJOIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2020 

- Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset kulukorvaukset: 

puheenjohtaja     100 € 

sihteeri      100 € 

jäsenkirjuri/rahastonhoitaja     100 € 

tiedottaja      100 € 

kalustovastaava     100 € 

Yhteensä       500€  

 

11. VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2020 

- Valittiin puheenjohtajaksi jatkamaan Miia Arbelius. 

12. VALITAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE UUDET 

- Vuoden 2019 lopussa johtokunnassa erovuorossa ovat Matti Karttunen ja Riitta Eskelinen. 

Jäsenet ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois johtokunnasta. Valittiin erovuoroisten tilalle uudet 

jäsenet, Pirjo Hernesniemi ja Anita Varjus. 

13. VALITAAN EHDOKAS PORIN KIINTEISTÖNOMISTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN JOHTOKUNTAAN 

- Ehdokasta ei kokouksessa löytynyt, mutta kokouksissa on kuitenkin pyritty aina edustamaan 

yhdistystä mahdollisuuksien mukaan yhden tai useamman johtokunnan jäsenen voimin. Näin 

pyritään toimimaan jatkossakin.  



14. VALITAAN YKSI (1) TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI (1) VARATOIMINNANTARKASTAJA 

- Toiminnantarkastajana toiminut Satu Viljanen (os. Koivisto) on lupautunut jatkamaan 

toiminnantarkastajana. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Anne Sillanpää.  

15. MUUT ASIAT 

-Esiteltiin jäsenistölle tarkemmin läpi syksyn puolivuotisinfossa ollut Joulukalenteri. Joulukalenteri 

on siis yhdistyksen alueella tapahtuva 24 luukkuinen joulukalenteri- tapahtuma, joka alkaa 1.12 ja 

päättyy 24.12. Joka päivälle ”avautuu” yksi kalenteriluukku, joka on jäsenen kiinteistölleen 

asettama joku jouluinen juttu, esimerkiksi tonttuhahmo, pieni kuusi ja kynttilälyhty portin pielessä 

sekä luukun numero ilmaistuna. Kalenteriin pääsee osallistumaan ilmoittautumalla 

puheenjohtajalle sähköpostitse. Kalenteriluukkujen osoitteet julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla 

sekä siitä luodaan Facebook tapahtuma, jotta muutkin ihmiset löytävät tapahtumaan.  

-Infoksi Sunnuntaina 24.11. kello 11.-14 Uudenkoiviston koululla Uudenkoiviston koulun 

vanhempainyhdistyksen järjestämä kirpputoritapahtuma. Tapahtuman myyntipöytä 5€/kpl. Tuotto 

vanhempainyhdistykselle.  

- Loppuun katsottiin yhdistyksen tiedottajan Aarno Hakamäen videoista ja kuvista tekemän 

videokoosteen vuoden 2019 kyläjuhlasta.  

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

-Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. 

 

 

 

Porissa 20.11.2019 

 

_________________________________ _________________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja Jorma Ranki  Kokouksen sihteeri Satu Vuorsola 

 

_________________________________ __________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Mirja Ruuska  Pöytäkirjantarkastaja Aimo Öhman 


