
VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantai 09.03.2010, klo 19.00
Paikka: Ilkon Kurssikeskus
Läsnä: Osallistujalista liitteenä

1. Puheenjohtaja Jani Grönqvist avasi kokouksen.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Grönqvist ja kokouksen sihteeriksi 
      Minna Nieminen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
      Sami Dahlman ja Pentti Ojaniemi

4. Esityslista hyväksyttiin.

5. Vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009 luettiin ja tilinpäätös 
oli kaikkien nähtävissä.
      Yhdistyksen tilillä oli ylijäämää +106,61 €, jäsenmaksuista tuli 396,00 €,
      taloustilanne on vakaa. 
      Menot olivat -295,39 € (kesä- ja talvitapahtuma, kuntosali, web-sivut, vuosikokouksen 

kahvit ja pankin palvelumaksut). Kentälle ostettin myös uudet jäädytysletkut ja Pertti 
Niemiselle maksettiin polttoainekuluja aurauksesta.  

6. Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2010.
- Puheenjohtaja: Jani Grönqvist
- Sihteeri: Minna Nieminen
- Jäsenet: Mia Tiilikainen, Teemu Auvinen, Janne Korpinen, 

                         Sami Dahlman ja Petri Molkkari

8.   Tilintarkastajiksi vuodelle 2010 valittiin Markku Nurminen, Kari Nissilä
- Varatilintarkastajat: Niina Ojaniemi-Nissilä, Harri Tammisto

9. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 9,00 € vuodelle 2010. 

10. Kenttätoimikunta jatkaa entisessä kokoonpanossa Pertti Nieminen, Topi Valaja, 
      Teemu Auvinen, Sami Dahlman.
      Web-sivujen päivittäjänä jatkaa Sami Dahlman.

11. Pitkäjärven rannassa olevan kunnan saunan vuokraus asukasyhdistykselle. Jani kertoi 
vanhasta puolustusvoimien edustussaunasta ja sen historiasta. Jani myös kertoi kunnan ja 
asukasyhdistyksen kanssa mahdollisesti solmittavasta vuokrasopimuksesta koskien saunan 
vuokrausta yhdistykselle, mikäli kokouksessa näin päätettäisiin. Saunaa saisi vuokrata 
asukasyhdistyksen jäsenet, ja ehkä yritykset ja maanpuolustusjärjestöt. Kokouksessa syntyi 
runsaasti keskustelua ja kiinnostusta aiheesta. 

      



                         

                         Keskustelunaiheina olivat mm.
− vakuutukset
− talkoot, jos mukana talkoissa → saa alennusta vuokrahinnasta
− vuokraushinta, jäsenille eri hinta, yrityksille kalliimpi
− saunanvuokraukseen avataan eri tili kuin as.yhdityksen tili, korjaukseen 

käytettävät varat otetaan ”saunatililtä”
− mm.vesipumppu uusittava, ehkä kiuaskin
− kunnan puutarhuri pyydetään paikalle -> siistitään aluetta talkoilla
− mitä verottaja sanoo ko. toiminnasta – tavoite ei ole saada voittoa.
− uusi jätevesilaki vuonna 2014 – jätevedet?
− Saunan toimintakausi olisi 1.5. - 1.10. ?
− nettipohjainen saunan varausjärjestelmä, kalenteri kaikkien nähtäville, 

avaimet saa sovitulta henkilöltä sovittuna aikana ja palautetaan myös 
hänelle, saunavuokra tulee maksaa etukäteen.

− naistenvuoroja / miestenvuoroja? Teemailtoja?
− riskejä – jos rikkoo, korvausvastuu
− katsotaan miten ensimmäinen vuosi menee ja pohditaan jatkoa vuoden 

päästä. - vuosikatselmukset myös kunnan edustajan kanssa vuosittain.
Puheenjohtaja esitti kokouksessa hyväksytäänkö vuokrasopimus vai hylätään. Kokouksessa 
päätettiin yksimieliseti hyväksyä asukasyhdistys vuokraamaan sauna kunnalta. 

Muina asioina esille tuli, että talvi- ja kesätapahtumiin palkintoja tarvittaisiin erityisesti tuleviin 
lasten kilpiluihin, sekä kiinnostus järjestää pihakirppispäivä esim kentällä, ilmoitus
paikallislehteen?

Edelleen jatketaan kuntosalin vuokraamista Pitkäjärven koululla.

Tiestön kunto oli jälleen myös puheenaiheena. Perusparannusta tarvittaisiin Ilkontielle, 
ehkä ainoa tapa saada ”huomiota” siihen on, että mahdollisimman moni voisi soitella 
tienhoidon päivystysnumeroon joka on 0400-312 537 ja valittaa kuopista ja pölyämisestä ym.

Biojäteastioista kysyttin myös, mutta ne tulisi jokaisen hommata itse tai vaikkapa naapurin 
kanssa yhteinen.

Moottoritien rakentaminen on tielaitoksen suunnitelmissa joskus vuonna 2025, mutta 
tielaitokselle voisi lähettää kirjeen, jossa pyydettäisiin meluvallia Lahdentien reunaan.

                                         
Muistutetaan myös, että kuntaa pyydetään tuomaan sora-tuhkaa kentälle 
tasoittamaan kentän pintaa. Ovat luvanneet jo pariin otteeseen tuoda sitä.
Jani soittaa kuntaan Nikkiselle.

12.  Kokous päättyi kello 20.30.

__________________________ _________________________
Jani Grönqvist Minna Nieminen
puheenjohtaja sihteeri


