
UUDENKOIVISTON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY   

UKKO 

 

 SYYSKOKOUS 2020 

Aika:  keskiviikko 11.11.2020 klo 18.00 

Paikka: Uudenkoiviston koulun ruokasali 

Läsnä:  7 osallistujaa (erillinen osallistujaluettelo) 
  

PÖYTÄKIRJA 

Ennen varsinaista kokousta oli esitelmä aiheesta Ilmavesilämpöpumppu öljylämmityksen 

korvaajaksi sekä tietoa saatavilla olevasta energia-avustuksesta. Esittelyssä Daikinin 

ilmavesilämpöpumppu laitteita sekä niillä toteutettu tuore lämmitysmuodon muutostyö 

Uudeltakoivistolta. Esittelijöinä Daikinilta Pertti Blomroos sekä paikallisesta asennusfirmasta PMS 

Sukevalta Marko Sukeva.  

1.KOKOUKSEN AVAUS 

-Yhdistyksen puheenjohtaja Miia Arbelius avasi kokouksen kello 18.35. 

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Jokinen. Sääntöjen mukaan yhdistyksen sihteeri 

toimii syyskokouksen sihteerinä, joten Satu Vuorsola toimi kokouksen sihteerinä. 

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

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

valittiin Anita Varjus ja Pirjo Hernesniemi. 

4. TODETAAN KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT 

- Todettiin kokouksessa olevan läsnä 7 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 päätösvaltaiseksi. 

6. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

- Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite3) 



7. VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA 

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

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisälsi mm. alueen asukkaiden etujen ajamista, aktiivista 

vuorovaikutusta mm. kaupungin suuntaan aluetta koskevissa asioissa, yhteistyötä lapsien ja 

nuorien kanssa sekä alueen asukkaiden kanssa. Lisäksi mm. sähköisen tiedottamisen kehittäminen 

ja kotisivun päivittäminen ja ylläpito. Tapahtumina vuodelle 2021 on suunnitelmissa mm. 

alueellinen kirppistapahtuma ja puistofestarit. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. 

Kokouksessa mietittiin yhteistyökuviota alueella sijaitsevan raviradan ja sen toimijoiden kanssa 

mm. mahdollista yhdistyksen osallistumista raviradalla tulevaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin.  

8. JÄSENMAKSU VUODELLE 2021 

- Johtokunta esitti, että jäsenmaksu vuodelle 2021 pidetään samana eli 7.00 €/vuosi.  

Esitys hyväksyttiin. 

9. VAHVISTETAAN VUODEN 2021 TALOUSARVIO 

-Kokouksessa käytiin läpi rahastonhoitaja Minna Vitikaisen laatiman talousarvion vuodelle 2021. 

Arvio vuoden 2021 tulojen ja menojen suhteen tasan, arviolta 2740, 00 € Hyväksyttiin talousarvio 

sellaisenaan. (Liite 5) 

10. MÄÄRÄTÄÄN TOIMITSIJOIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2021 

- Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset kulukorvaukset: 

puheenjohtaja     100,00 € 

sihteeri      100,00 € 

rahastonhoitaja     100,00 € 

tiedottaja      100,00 € 

kalustovastaava     100,00 € 

Yhteensä       500,00 €  

 

11. VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2021 

- Valittiin puheenjohtajana jatkamaan Miia Arbelius. 

12. VALITAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE UUDET 

- Vuoden 2020 lopussa johtokunnasta erovuorossa ovat Aarno Hakamäki, Minna Vitikainen, Satu 

Vuorsola ja Timo Korpela.  

Aarno Hakamäki, Minna Vitikainen ja Satu Vuorsola olivat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita 

jatkamaan johtokunnassa. Valittiin heidät jatkamaan johtokunnassa seuraava kolmivuotiskausi 

2021-2023. Timo Korpela oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle.  

Valittiin Timo Korpelan tilalle johtokuntaan uusi jäsen Pasi Virta. 



 

13. VALITAAN EHDOKAS PORIN KIINTEISTÖNOMISTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN JOHTOKUNTAAN 

- Ehdokasta ei kokouksessa löytynyt. Kiinteistönomistajien keskusjärjestön kokouksissa on 

kuitenkin pyritty aina edustamaan yhdistystä mahdollisuuksien mukaan yhden tai useamman 

johtokunnan jäsenen voimin. Päätettiin toimia näin jatkossakin.  

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

- Yhdistyksen toiminnantarkastajana toiminut Satu Viljanen (os. Koivisto) ja 

varatoiminnantarkastajana toiminut Anne Sillanpää olivat lupautuneet jatkamaan.  

Valittiin heidät tarkastajiksi toimikaudelle 2021.  

15. MUUT ASIAT 

-Käsiteltiin yhdistyksen puheenjohtajalle saapunut yhteydenotto liittyen Uudenkoiviston alakoulun 

ympäristön liikennejärjestelyihin. Viestin lähettäjä oli tuonut ilmi huolensa liittyen jalankulkijoiden 

turvattomaan liikkumiseen koulun läheisyydessä Palokunnapuistokadulla ja Koivistonpuistikossa ja 

esimerkkejä järjestelyistä, jotka parantaisivat alueen turvallisuutta, mm. liikennekorokkeet tai 

nopeusvalvontakamera. Lähettäjä toivoi yhdistykseltä näiden esittämistä kaupungin suuntaan ja 

informaatiota mikä on kaupungin vastine aiheeseen. Yhdistys on ollut yhteydessä kaupunkiin 

aiheesta vuonna 2018 ja alkuvuodesta 2020 ja ilmi on käynyt, että kaupunki on miettinyt erilaisia 

mahdollisuuksia liikennejärjestelyihin ko. alueelle. Syksyn 2020 aikana alueelle on asennettu 

huomioraidoitukset ennen kahden tien risteystä sekä poistettu kasvustoa risteysalueen 

läheisyydestä. Päätettiin, että yhdistyksen sihteeri lähettää yhteydenoton aiheesta kaupungin 

infraosastolle. Puheenjohtaja vastaa viestin lähettäjälle, että asia on esitelty syyskokoukselle ja 

yhdistys ottaa yhteyttä kaupunkiin.  

Samassa yhteydessä keskusteltiin muutenkin alueen liikenteestä mm. ajonopeuksista.   

-Uudenkoiviston joulukalenteri 2020 järjestetään joulukuussa. Joka päivä 1.-24.12 aukeaa uusi 

kalenteriluukku yhdessä osoitteessa Uudenkoiviston, Impolan tai Humukylän alueella. Luukut ovat 

yleisön ihailtavina aina 31.12 saakka. Johtokunta kysyy joulukalenteriin mukaan mm. koulua ja 

päiväkotia.  

-Lähikukkakauppa Sirkustorin kukka ja lahja on ottanut käyttöön 3, 00 € vuodessa maksavan kanta-

asiakaskortin, jolla saa -10 % kaikista ostoksista, -20 % yli 50,00 € ostoksista. Kukkakaupan 

todettiin paikalla olevien kesken olevan tärkeä ja hyvä lähipalvelu asukkaille. 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

-Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22 

 



 

Porissa 19.11.2020 

 

_________________________________ _________________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja Hannu Jokinen Kokouksen sihteeri Satu Vuorsola 

 

_________________________________ __________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Anita Varjus  Pöytäkirjantarkastaja Pirjo Hernesniemi 


