Me Kellokoskelaiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika 16.11.2016 klo 18:00
Paikka Ravintola Ruukki, Kellokoski

ESITYSLISTA
1§

Kokouksen avaus.
-

2§

Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Palvas avasi kokouksen klo: 18.35. Ennen kokousta saimme
katsoa Lothar Mallorin valokuvia Kellokoskelta.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

4§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Helasvuo ja sihteeriksi Heidi Ikonen.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

5§

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Mattila ja Lothar Mallor.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

6§

Toimintasuunnitelma luettiin ja hyväksyttiin, löytyy pöytäkirjan liitteenä.
Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

7§

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10€ ja kannatusmaksuksi 25€.
Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

-

8§

Tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan. Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita
kokouksiin osallistumisesta.
Talousarvio vuodelle 2017.

9§

Talousarvio luettiin ja hyväksyttiin, löytyy pöytäkirjan liitteenä.
Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodeksi 2017.

-

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Liisa Palvasta, muita ehdokkaita ei ollut. Liisa Palvas
valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017.
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10§

Johtokunnan jäsenten valinta.
-

11§

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
-

12§

Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Fagerström ja Salme Kaltto.
Kevät- ja syyskokousten koollekutsuminen.

-

13§

Johtokunnassa jatkavat Ildikò Szigethy ja Matti Ripatti. Jorma Juntunen on ilmoittanut aiemmin
eroavansa johtokunnasta. Johtokuntaan valittiin uudestaan Hannu Helasvuo, Heidi Ikonen,
Marjut Karhula ja Kaarina Pethman. Uusina johtokuntaan valittiin Markku Patja ja Aila Koivunen.

Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana.
Kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen virallisilla nettisivuilla olevalla tiedotuksella ja
sähköposti-osoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköpostikutsulla. Tätä tuetaan lehtiilmoituksella, yhdistyksen Facebook-sivustolla olevalla ja alueen ilmoitustauluille jaettavalla
ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Muut esille tulevat asiat.
-

Me Kellokoskelaiset ry:n kunniajäsenen kutsuminen
o

-

Me Kellokoskelaiset ry:n edustajat Kellokosken Rantasaunayhdistys ry:n
o

-

Kunniajäseneksi kutsuttiin Seppo Fagerström, onnittelut!

Edustajaksi valittiin Harri Kämäräinen ja Kaarina Pethman.

Me Kellokoskelaiset ry:n edustajat Tuusula-seuraan
o

Syyskokous päätti jättää asian johtokunnan päätettäväksi.

14§

Kokouksen päättäminen.
-

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo:19. 16.

2

Me Kellokoskelaiset ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Yleistä
Me Kellokoskelaiset ry jatkaa vireää toimintaansa kotiseudun ja kylän yhteisöllisyyden hyväksi.
Yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana toimii internetissä oleva sivusto http://meke.yhdistysavain.fi/.
Sivuilla jaetaan yleistä tietoa yhdistyksen toiminnasta, sekä lähetetään sähköpostiviestejä ja kutsuja
niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Monisivuinen vuositiedote sisältäen
jäsenmaksutiedot jaetaan alueen talouksiin viimeistään maaliskuun aikana. Facebook –sivuston
kävijämäärä on tasaisesti lisääntynyt ja sen vaikutus tiedonvälittäjänä on kasvanut entisestään. MeKe
esittelee edelleen patoikkunassa toimintaansa ja somistaa ikkunan vuodenajan tms. mukaisesti. Alueen
yhdistykselle tarjotaan mahdollisuutta tiedottaa omasta toiminnastaan patoikkunan avulla. Pyrimme
edelleen olemaan aktiivisesti yhteyksissä ja tekemään tiivistä yhteistyötä alueen yhdistysten ja
toimijoiden kanssa.
Tapahtumat ja projektit
Suomi 100-juhlinta sävyttää monia ensi vuoden tapahtumia koko maassa. Pyrimme järjestämään myös
Kellokoskella yhteisen kylätapahtuman, jonka toteuttamiseen kutsumme alueen yhdistyksiä ja muita
toimijoita Kellokoskipäivän tapaan. Järjestämme tulevana toimintakautena perinteiset tapahtumamme;
sääntömääräinen kevätkokous, toukokuussa Vapun vastaanottajaiset Annanpuistossa, kesällä Piknikkonsertti. Marraskuussa on vuorossa sääntömääräinen syyskokous, ja joulukuussa Tuusulan kunnan
perinteinen Tuomaasta Nuuttiin –tapahtuma, johon kutsumme kyläläisiä osallistumaan lyhtykulkueeseen. Me Kellokoskelaiset ry osallistuu myös muiden toimijoiden tapahtumiin mahdollisuuksien
mukaan. Esittelemme Kellokosken tehtaan historiaa ja tuotteita yhteistyössä Maijan Kammarin kanssa
sen aulassa olevassa Ruukin tehdasnäyttelyssä. Kellovene-projektia jatketaan keräämällä jäseniä
Kellovenerekisteriin ja jakamalla tietoa Kelloveneistä kiinnostuneille. Kelloveneregatta pyritään
järjestämään jälleen patoaltaalla, kun pohjapadon rakentaminen on saatu päätökseen. Jatkamme
Kellokosken kotiseutupolun ja Ruukin alueen rakennusten opastekylttiprojektia.
Kotiseututuntemus ja lausunnot alueen kaavoituksesta
Pyrimme lisäämään kotiseututietoisuutta kotiseutupolkuopastusten avulla. Opastuksia tehdään tarpeen
ja mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme keräämään tietoa Ruukin alueen historiallisesta
rakennuskannasta yhteistyössä Ruukin tehtaan kiinteistön ja Tuusulan kunnan museon kanssa tekemällä
sisältöä erilaisiin opastus- ja historiatauluihin. Otamme kantaa alueen kaavoitukseen tarvittaessa tai
pyydettäessä.
Jäsen- ja varainhankinta ja muu toiminta
Jäsen- ja varainhankinta tulee olemaan jälleen yksi tulevan toimintakauden pääaiheita. Hankimme uusia
jäseniä vuositiedotteen avulla sekä tapahtumissamme. Toimintaan kaivataan lisää aktiivisia
kotiseutuhenkisiä jäseniä. MeKe hakee toimintaansa ja tapahtumiin tukea Tuusulan kunnan
kulttuurilautakunnalta. Kellokosken yhdistysten yhteiskäytössä olevan Järjestötuvan tilojen hallinnointi
ja hankinnat ovat Me Kellokoskelaiset ry:n vastuulla, tarvikehankintoihin haetaan Tuusulan kunnalta
käyttöavustusta vuosittain. Varoja kerätään myös myymällä Kellokoski-aiheista kirjallisuutta ja kortteja.
Jatkamme oheistuotteiden myyntiä tapahtumissa, sekä etsimme uusia, sopivia myyntiartikkeleita.
Yritämme saada toimintamme tukemiseen kannatusmaksuja yrityksiltä ja sponsoreita esim.
vuositiedotteen julkaisemiseen ja muun toiminnan resursointiin.
Me Kellokoskelaiset ry on mukana Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kotiseutuyhdistysten
Kotiseutufoorumissa. Olemme yksi Kellokosken Rantasaunayhdistyksen perustajajäsenistä jatkaen
edelleen aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2017
Vertailuvuodet 2015 (toteutunut), 2016 (tilanne 10/2016) ja 2017
Tulot
Jäsenmaksut 10,00 €
Kannatusmaksut 20,00 € (2016), 25,00 € (2017)
Avustukset : kulttuuritoimi
Varainhankinta ; kannatusilmoitukset ja sponsorointi
Muu varainhankinta; myyntituotteet
Yhteensä
Menot
Tapahtumat
Vapun vastaanottajaiset
PIKNIK- konsertti
Kellokoskipäivä
Muut menot
Vuositiedote
Patoikkuna
Myyntituotteet
Pankkipalvelut
Hallintokulut
Muut menot, stipendi ym.
Yhteensä

2015

2016

2017

450
250
800
500
200
2200

940
400
1000
3500
1000
6840

800
500
1000
3500
1000
6800

100
800

200
850
500

250
900
500

300
250

3300
200
1200
100
250
240
6840

3300
400
500
100
250
640
6800

50
300
400
2200
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