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 SYYSKOKOUS 2018 

Aika:  keskiviikko 7.11.2018  klo 18.00 

Paikka: Uudenkoiviston koulun ruokasali 

Läsnä:  23 osallistujaa (erillinen osallistujaluettelo) 
 
 
 

 PÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

- Yhdistyksen puheenjohtaja Miia Arbelius toivotti kaikki paikalle saapuneet tervetulleiksi 

syyskokoukseen ja avasi kokouksen kello 18.03. 

Kokouksen avaamisen jälkeen Porin Lukosta lukkoseppämestari Jukka Kehusmaa piti esitelmän 

heillä myytävästä langattomasta, puhelimeen kytkevissä olevasta monipuolisesta kodin 

turvajärjestelmästä, jota pystyy laajentamaan käyttäjien sekä tuotteiden osalta vaivattomasti ja 

lähes rajattomasti. Kehusmaa lupasi vuoden loppuun kiinteistöyhdistyksen jäsenille -20% 

alennuksen ko. järjestelmästä.   

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen entinen puheenjohtaja Jukka Säilä. Yhdistyksen 

sääntöjen mukaisesti yhdistyksen sihteeri, Satu Vuorsola toimi syyskokouksen sihteerinä. 

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

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

valittiin Mirja Ruuska ja Jorma Ranki 

4. TODETAAN KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT 

- Todettiin kokouksessa olevan läsnä 23 henkilöä, erillisen nimilistan mukaisesti. (Liite 1) 

5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

- Kokouskutsut oli jaettu vähintään kymmenen päivää ennen kokousta, todettiin kokous laillisesti 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 



6. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

- Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 2) 

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että kohdat 8, 9 ja 10 käsitellään samassa. Esitys hyväksyttiin. 

7. VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA 

- Kokouksen sihteeri Satu Vuorsola luki toimintasuunnitelman vuodelle 2019, joka hyväksyttiin 

toteutettavaksi. (Liite 3) Kokouksessa esitettiin, että johtokunnalla on oikeus tehdä toimia myös 

toimintasuunnitelmasta poiketen, niin ettei jokaiseen päätökseen tarvita koko yhdistyksen 

kattavaa kokousta. 

8. JÄSENMAKSU VUODELLE 2019 

- Johtokunta esitti, että jäsenmaksu pidetään samana eli 7€/vuosi/talous. Esitys hyväksyttiin. 

9. VAHVISTETAAN VUODEN 2019 TALOUSARVIO 

-Rahastonhoitaja Minna Vitikainen esitteli talousarvion vuodelle 2019. Hyväksyttiin sellaisenaan. 

(Liite 4) 

10. MÄÄRÄTÄÄN TOIMITSIJOIDEN KULUKORAUKSET VUODELLE 2019 

- Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset kulukorvaukset: 

puheenjohtaja     100 € 

sihteeri      100 € 

rahastonhoitaja     100 € 

jäsenkirjuri      (100 €)  

tiedottaja      100 € 

kalustovastaava     100 € 

Jäsenkirjurille varattu talousarvioon 100,00 euron kulukorvaus. Tarkoituksena on ottaa käyttöön 

sähköinen jäsenrekisteri, jonka ollessa käytössä kirjurin nykyisellään tekemä työ helpottuu 

huomattavasti ja näin ollen kulukorvaus voitaneen poistaa.  

11. VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2019 

- Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Miia Arbelius. 

12. VALITAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE UUDET 

- Vuoden 2018 lopussa johtokunnasta erovuorossa ovat Into Junnila, Aimo Öhman ja Tapio 

Hirvijärvi. Into Junnila ja Aimo Öhman ilmoittivat jättäytyvänsä pois. Valittiin Tapio Hirvijärvi 

jatkamaan johtokunnassa. Uusina jäseninä johtokuntaan toivotettiin tervetulleiksi Pertti 

Kärkkäinen ja Hannu Jokinen.  

 



13. VALITAAN EHDOKAS PORIN KIINTEISTÖNOMISTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN JOHTOKUNTAAN 

- Ehdokasta keskusjärjestön johtokuntaan ei kokouksessa löytynyt, joten asia jätettiin johtokunnan 

ratkaistavaksi. 

14. VALITAAN KAKSI (2) TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI (2) VARATOIMINNANTARKASTAJAA 

- Esityslistasta poiketen kokous päätti, että yhdistykseen valitaan yhdistyslain (38 a §) mukaisesti 

vaaditut yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Esitettiin 

toiminnantarkastajaksi Satu Koivistoa ja varatoiminnantarkastajaksi Anna Sillanpäätä. Hyväksyttiin 

ehdotus.  

15. MUUT ASIAT 

-Käsiteltiin alueen liikenteen epäkohtia ja mm. Tellervonkadulta tullutta yhteydenottoa koskien 

hurjastelua Tellervonkadun kaupungin päässä. Kokouksessa tuli ilmi, että hurjastelua ilmenee 

ympäri Uuttakoivistoa mm. Kivenhakkaajankadun raviradan päässä sekä Riihikedonkadulla. Kokous 

totesi, ettei yhdistyksen ole syytä ottaa jokaisen ilmoituksen jälkeen yhteyttä kaupungin infraan 

vaan on parempi kerätä enemmän kokemuksia alueelta ja laittaa asiaa kokoava kirjelmä sekä 

esitys kaupungin infraosastoon, kun asiaa on tutkittu enemmän.  

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.53 jonka jälkeen katsottiin vielä yhdistyksen 

tiedottajan, Aarno Hakamäen videon muotoon kokoama kuvakollaasi vuoden 2018 kyläjuhlasta.  

 

 

Porissa 8.11.2018 

 

_________________________________ _________________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Säilä  Kokouksen sihteeri Satu Vuorsola 

 

_________________________________ __________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Mirja Ruuska  Pöytäkirjantarkastaja Jorma Ranki 

 

 
 


