
Rannantaikaa väki ry

VUOSIKOKOUS 22.3.2008
Pöytäkirja

Aika: 22.03.2008 klo 15.00 – 16.10
Paikka: Simonmäentie 18, Hamina
Läsnä: Ilkka Ahmavaara, Mari Mäkelä,
Laila Poelman ja Mervi Värri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja mari Mäkelä avasi kokouk-
sen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTEN-
LASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Värri.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ilkka Ahmavaara.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laila Poelman ja Mari Mä-
kelä

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS
Kokouksesta oli ilmoitettu helmikuun Rannantaikaa leh-
dessä sekä kylien  ilmoitustauluilla. Todettiin kokous pää-
tösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 9. § mukaan

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007
Kokouksen osallistujille jaettiin edellisen vuoden toiminta-
kertomus, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODEL-
TA 2007
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodel-
ta 2007 ja luki tilintarkastaja Sirpa Jääskeläinen vuoden 
2007 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman lausun-
non.
Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös.

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEL-
LE
Tili- ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon 
perusteella myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili- ja 
vastuuvapaus vuodelta 2007.

8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman 
esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 
2008 ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS
Jäsenmaksuksi päätettiin vuodelle 2008 10 euroa. Jä-
senmaksu kattaa maksajan ruokakunnan. Päätettiin et-
tei jäsenmaksua peritä, mikäli TE-keskuksen apuraha 
saadaan.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2008
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman 
ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2008. Ta-
lousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ehdotetussa muodos-
sa.

11.  YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä.

12.  HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä, Seppo Ojala ja Pirkko 
Soranta, varalle Laila Poelman.

13. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Sirpa Jääskeläinen 
ja varatilintarkastajaksi Ilkka Ahmavaara.

14.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
- Hyväksyttiin kaikki uudet jäsenet

15.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Mervi Värri Ilkka Ahmavaara
puheenjohtaja sihteeri

Mari Mäkelä Laila Poelman
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET
Vuosikertomus
Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastajan lausunto
Toimintasuunnitelma
Talousarvio



Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa 
(+ Jouluextra) ja sivumäärä pysyi 20:ssä.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenmää-
rä oli 50 taloutta, uusi jäseniä tuli vanhojen jäädessä 
pois. Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu. 
Lehden irtonumero myynti oli yhteensä noin 17 kpl. Pie-
ni Värjäysopas on mennyt kaupaksi tasaista tahtia pit-
kin vuotta, yhteensä noin 9 kpl. Postikortteja myytiin 63 
kpl.

Netinkäyttäjien mukavuus parani huomattavas-
ti, kun tietokoneelle saatiin kunnon työpöytä. Lisäksi 
Herman Poelman lahjoitti yhdistykselle Laser-tulosti-
men, joka on Nettituvalla kävijöiden käytössä.

Uutena toimintana kokoontui Kirjallisuuspiiri pa-
rin viikon välein.

• Alueen osakaskunnille jaettiin kirjelmä, jossa ehdotet-
tiin osakaskunnille, että ne osallistuisivat lehden painatus-
kuluihin, jolloin lehti voitaisiin jakaa alueen kaikkiin posti-
laatikoihin.
• Kirjallisuuspiiri kokoontui ensimmäisen kerran. Mukana 
oli lääninkirjailija Petri Pietiläinen.
• Yhdistyksen työntekijä jatkoi kuntouttavassa työtoimin-
nassa

• julkaistiin lehti 1/2007 (20.s.)
• Rantaituvan saliin hankittiin pieni käsikirjasto, joka käsit-
tää tietosanakirjoja sekä CD-levyjä, kirjoja ym. materiaa-
lia kotiseutuhistoriasta. Aineisto on kyläläisten luettavissa 
ja lainattavissa.

• pidettiin Vuosikokous maaliskuun 19. päivä, jäsenmak-
suksi päätettiin 10 euroa.
• haettiin toimintatukea Haminan kultturilautakunnalta 
reilut 2000 euroa, toukokuussa saatiin 500 euroa.

• 17.4. Kirjallisuuspiiriläisten reissu Elävien runoilijoiden 
seuran tilaisuuteen Kotkaan
Toukokuussa
• julkaistiin lehden numero 2/2007 (20s.), joka jaettiin Ra-
kilan ja Pyötsaaren postilaatikoihin (osakaskunnat osallis-
tuivat painatuskulujen maksamiseen) sekä 30 kpl vietiin 
Kujansuun baariin, josta Sydänkylän osakaskunnan jäse-

net saivat sen noutaa. Mäntlahteen lehti jaettiin vain 
Rannantaikaa väki ry:n jäsenille ja muutamalle lehden ti-
lanneelle jäsenelle. Lehti myös postitettiin ilmaiseksi kau-
empana asuville jäsenille ja tilaajille.

• Talkoiltiin lentopallokenttä Rantaituvan pellolle.
• Juhannuksena järjestettiin 2 päiväinen lentopallotur-
naus
• 9-10.6. la-su Värjäyspäivät Patapuistossa.
• 30.6-1.7. la-su Värjäyspäivät Patapuistossa.

• Järjestettiin Kylä Maailmassa juhla Vaula Hyppäsen 
50-vuotispäivien kera. Yli 8 tuntia teatteria, tanssia ja elä-
vää musiikkia.
• Pidettiin Värjäyspäivä patapuistossa
• Uusittiin Maanmittaushallituksen kartan käyttölupa.

• Aloitettiin Pirkko Sorannan runokirjan työstäminen
• Ilmestyi Rannantaikaa... 3/07, elokuun numero, 20 s.

• Netttupaan uusi työpöytä ja uudet kangaspuut saliin.

• Pirkko Sorannan runokokoelma Kuudes aisti julkaistiin 
26.10.

• Ilmestyi Rannantaikaa 4/2007(20 s.).

• käytiin Kotkan Albertissa Pekkas-akatemian tilaisuu-
dessa lukemassa runoja Pirkko Sorannan uudesta runo-
kirjasta
• Jouluextra (4s.) julkaistiin ja jaettiin ilmaiseksi jokaiseen 
toimialueen talouteen.



Julkaisutoiminta ja historian tallentaminen on yhdistyk-
sen vaativin toimenkuva kyläyhteisössä. Lehden ilmesty-
misen turvaamisen lisäksi jatketaan tolppa ym. ilmoitus-
ten tekoa tarvitseville, sekä mahdollisuuksien mukaan 
kirjojen kustannusta.

Rantaituvan resurssien (patapuisto kesällä, sali talvella) 
kehittäminen tilaisuuksien ja tapahtumien pitopaikka-
na lisää kaikkien kyläläisten mahdollisuuksia omaehtoi-
seen kulttuuriharrastus toimintaan, jota pyritään kehittä-
mään yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Pyritään edelleen kasvattamaan julkisen ja yksityisen 
rahoituksen pysyvää osuutta lehden taitto- ja painatus-
kuluissa, jotta lehti voitaisiin jakaa ilmaiseksi kaikkiin 
alueen talouksiin.

• Rannantaikaa... lehti julkaistaan neljästi vuodessa ja li-
säksi Jouluextra.
• Valmistetaan CD-levy kerätystä historiallisesta valokuva-
ja dokumentti aineistosta Haminan kirjaston kotiseutuar-
kiston käyttöön.
• Kootaan ja julkaistaan kaunokirjallinen antologia kylä-
läisten kirjoituksista kirjana, mikäli aineistoa löytyy riittä-
västi sekä muistelma-, runo-, ym. kirjoja.
• Julkaistaan opas kylälehden tekoon mikäli rahoitus saa-
daan järjestymään.
• Julkaistaan kyliä esittelevä ”Mennyt aika” –kuvakirja ke-
räyskuvista  ja tarinoista.
• Pyritään jatkamaan yhdistyksen työntekijän työsuhdet-
ta yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja kaupungin 
kanssa ja mahdollisesti palkkaamaan lisää työvoimaa.
• Tehdään tunnetuksi ikivanhaa tapaa värjätä villalanko-
ja luonnonkasveilla ja sienillä järjestämällä villanvärjäys-
päiviä Rantaituvan patapuistossa.
• Järjestetään patapuistossa maalien keittoa tarvittaessa
• Vuokrataan salia ja siellä olevia kangaspuita sekä Pa-
godia ja Patapuistoa patoineen ulkopuolisille.
• Kehitetään yhteistyötä seurakunnan kanssa
• Järjestetään kotiseutuiltoja Rantaituvan salissa talvella.
• Järjestetään heinäkuussa Mäntlahden kulttuurikuu-
kausi; heinäkuussa pyritään kerran viikossa järjestä-
mään joku kulttuuritapahtuma joko Rantaituvalla tai lähi-
seudulla.
• Tutkitaan mahdollisuuksia ja tarvetta langattoman inter-
netverkon, ns, hotspotin, asentamiseksi Rantaituvalle kat-
tamaan koko kylän keskustan
• Hankitaan videotykki elokuvailtoja varten, mikäli rahoi-
tus järjestyy

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta-avus-
tuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista 
saaduilla myyntituloilla.

MENOT

Lehti 1500 e
Kulukorvauksia  300 e
Uudistettu painos Koulukirjasta 1000 e
Kaunokirjallinen antologia 1000 e
Mennyt aika kuvakirja 1000 e
Värjäyspäivät   100 e
Kylä maailmassa juhlat5000 e
Rantaituvan ylläpito  600 e
Menot Yht 7800 e

TULOT

Jäsenmaksut 1000 e
Avustukset 2000 e
Myyntitulot

runokirja   600 e
Koulun muistokirja (up)  1000 e
Mennyt aika kuvakirja  1700 e
Kaunokirjall. ant.  1000 e
Värjäysopas  160 e

Kylä maailmassa juhlat 140 e

Värjäyspäivät  200 e
Tulot yht 7800 e




