Rannantaikaa väki ry
VUVSIKVKVUS 6.3.2016
PÖYTÄKIRJA
Aika: 6.03.2016 klo 15.00-15.25
Paikka: Simonmäentie 18, Hamina
Läsnä: Samuli Jääskeläinen, Mari Mäkelä, Seppo Vjala, Ilkka Ahmavaara ja Mervi Hyppänen

1. KVKVUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Mäkelä avasi kokouksen.
2. KVKVUKSEN PUHEENJVHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJVIDEN JA PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJIEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Mäkelä
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Hyppänen
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Ilkka Ahmavaara
3. TVDETAAN KVKVUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla sekä yhdistyksen ilmoitustaululla.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 10. § mukaan.
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.
5. TVIMINTAKERTVMUS VUVDELTA 2015
Kokouksen osallistujille esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus, joka
hyväksyttiin sellaisenaan.
6. TILINPÄÄTÖS JA TVIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTV VUVDELTA 2015
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodelta 2015 ja luki toiminnan
tarkastaja Sirpa Jääskeläinen vuoden 2015 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman
lausunnon.
Vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös.
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Tili- ja vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella
myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.
8. TVIMINTASUUNNITELMA VUVDELLE 2016
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman esityksen yhdistyksen

toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016 ja se hyväksyttiin.
9. JÄSENMAKSUN SUURUUS
Jäsenmaksuksi päätettiin 15€ vuodelle 2016.
10. TALVUSARVIV VUVDELLE 2016
Laadittiin talousarvioehdotus vuodelle 2016. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti
ehdotetussa muodossa.
11. YHDISTYKSEN PUHEENJVHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Seppo Vjala, Samuli Jääskeläinen ja Mari Mäkelä,
varajäseneksi valittiin Laila Poelman.
13. TVIMINANTARKASTAJAN JA VARATVIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Sirpa Jääskeläinen ja
varatoiminnantarkastaja Ilkka Ahmavaara.
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Hyväksyttiin kaikki uudet jäsenet.
15. KVKVUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25
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Toimintakertomustvuodeltat2015tRannantaikaatväkitry
Yleistä
Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Helmikuun numero 28, toukokuun
32, elokuun20 ja joulukuun 16 sivuisina. painos 200, toukokuun 36 sivuisena, yhteensä
96 sivua lehteä. Toukokuun numeron painos oli 520, muiden 200 kpl. Jouluextraa ei
julkaistu.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen yli sadasta jäsenestä maksoi jäsenmaksunsa 77 taloutta.
Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu. Lehden tilasi erikseen 8 taloutta. Lehden irtonumero
myynti oli yhteensä noin 20 kpl.
Tammikuussa
 Osallistuttiin Haminan kulttuuritoimen kutsusta Lasten kulttuuriviikon suunnitteluun ja
järjestelyihin.
Helmikuussa
 Osallistuttiin Vilniemen Nuket ja varjot -lastentapahtuman järjestelyhin.
Maaliskuussa
 Julkaistiin maaliskuun ensimmäisellä viikolla vuoden ensimmäinen Rannantaikaa lehden numero
1/2015, 28 sivua.
 Pidettiin Vuosikokous maaliskuun 8. päivä, jäsenmaksuksi päätettiin 12 euroa.
 Pidettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous sääntömuutoksien vuoksi.
Huhtikuussa
 Palkattiin työllistämistuen turvin Ilkka Ahmavaara ja haettiin kaupungilta palkanmaksun
turvaamiseksi koroton laina.
 Yhdistyksen kotisivut uudistettiin html pohjalta php pohjaiseksi WordPress sivustoksi.
Toukokuussa
 Avattiin yhdistykselle toinen pankkitili Kymenlaakson Osuuspankkiin kaupungilta otettua lainaa
varten.
 Alettiin etsiä toista työntekijää yhdistykseen.
 19. päivä alkoi yhdistyksen sivujen siirto Elisan palvelimelta Hostingeriin.
 Selviteltiin Postilta mahdollisuutta saada postilaatikko Paussikioskille ja se saatiin kesäksi.
 Osallistuttiin Hamina viikon suunnitteluun ja järjestelyihin Mäntlahden osalta
 30. päivänä pidettiin lentopallokentän kunnostustalkoot Rantaituvalla ja kesän viikottaiset
tiistaiset pelit aloitettiin.
Kesäkuussa
 Julkaistiin lehti 2/2015 (32.s.) 520 kpl:n painoksena sisältäen Sydänkylän osakaskunnan
jäsentiedotuksen.
 2.6. Hamina-viikon maaseutukierros tapahtuma järjestettiin yhdessä Laila Poelmanin,
Kyläteatteri Marmutin naamioiden ja Mäntlahden metsästäjien kanssa Paussikioskilla ja
Toivolassa.
 Palkattiin Kati Forknall yhdistykselle töihin kolmeksi kuukaudeksi palkkatuen turvin.
 Kati Forknall kiinnitettiin työskentelemään myös Paussikioskilla.
 Juhannuksena järjestettiin Juhannuslentopallopeli nurmikentällä
 Kylä maailmassa juhlien valmistelu aloitettiin
 Tehtiin meluilmoitus heinäkuun Kylä maailmassa tapahtumaa varten
 Kesäkuun 24 päivä salama tuhosi Rantaituvan yksityisen sääaseman, joka oli pimeänä kolmisen
viikkoa, kunnes aseman vahtimestari sai uuden sääaseman tilattua ja asennettua järjestelmään.
Heinäkuussa
 11.7. aloitettiin Kylä maailmassa syntymäpäivien järjestelytalkoot Rantaituvalla.
 Pidettiin Rantaituvalla 18. päivänä Kylä maailmassa syntymäpäivät tapahtuma yhdessä kylien
nuorison ja paikallisten muusikoiden kanssa.
 Elisan kanssa tehty sopimus internetpalveluista päättyi, eikä sitä jatkettu.
 Haminan itäisten rantakylien ympäristökartta valmistui 15. päivä ja se julkaistiin myyntiin
ensiversiona (ilman muovikuorta ja lisäosaa).

Elokuussa
Tehtiin Rannantaikaa 3/2015 numeroa .
Syyskuussa
 Lehden kolmas numero ilmestyi 15. päivä 20 sivuisena syyskuun numerona.
 Tehtiin Klamilan silakkamarkkinoiden Venekirppikselle juliste.
 Jatkettiin Katin työsopimusta vuoden loppuun.
 Aloitettiin lentopallopelit Vilniemen Urheilutalolla joka torstai.

Lokakuussa
 Osallistuttiin Kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuuteen 26.10.
 Julkaistiin virallisesti Kyläportaalin mantlahti.fi sivusto.
 Rantaituvan sääasema aloitti toimintansa internetissä 20. päivänä.
 Sovittiin Huurteisten kanssa että Kati on 11 tuntia työajasta avantouintivalvojana. Kati aloitti
englanninkielisten sivujen kääntämisen kotisivuille.
Marraskuussa

Joulukuussa
 Julkaistiin Rannantaikaa 4/2015 (16 s.). Painos 200 kpl.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Rannantaikaa väki ry
Yleistä
Niin elävän kuin lo tapahtuneenkin historian tallentaminen la tuominen yleiseen
tietoisuuteen on yhdistyksen merkityksellisin tehtävä. Tiedon välittäminen on myös
ihmisten välisen vuorovaikutuksen välineiden kehittämistä, yhteyksien luomista
aikalaisille heitä kiinnostavien asioiden käsittelyyn la myös taltiointia myöhemmille
sukupolville.
Yhdistys latkaa nellännesvuosittain ilmestyvän Rannantaikaa –lehden lulkaisemista,
sekä ulkoilmaluhlien la muiden tapahtumien lärlestämistä vuonna 2016 siltä osin,
kuin resurssit riittävät.
Lehden ilmestymisen turvaamisen lisäksi latketaan Rantaituvan resurssien (Pagodi la
patapuisto kesällä, sali talvella) kehittämistä tilaisuuksien la tapahtumien
pitopaikkana yhteistyössä alueen muiden yhdistysten la toimiloiden kanssa.

 Rannantaikaa –lehteä lulkaistaan entiseen tapaan nellä kertaa vuodessa
sivumäärältään lulkaistavaksi saadun aineiston kokoisena.
 Julkaistaan täydennetty painos Pientä värläysopasta, los markkinatilanne näyttä
otolliselta, sekä mahdollisesti kuvakirla menneestä Mäntlahdesta (kuvankeräyksen
aineiston pohlalta).
 Tehdään tunnetuksi ikivanhaa tapaa värlätä villalankola luonnonkasveilla la sienillä
lärlestämällä villanvärläyspäiviä Rantaituvan patapuistossa.
 Järlestetään patapuistossa maalien keittoa tarvittaessa
 Järlestetään lentopallon peluuta kesäksi (kentän kunnostus talkoot toukokesäkuussa), sekä talvella Vilniemen seurantalolla.
 Järlestetään karaokeiltola
 Järlestetään ulkoilmaelokuvien esityksiä mahdollisuuksien mukaan.
 Järlestetään Lasten päivä heinäkuussa, mahdollisesti konserttela aikuisille la
nuorisolle, sekä mahdollisesti Uuden Vuoden vastaanottoluhla asianmukaisena
alankohtana.
 Ilkka latkaa uuden php pohlaisen kotisivuston kehittelyä.
 Jatketaan luonto la palvelukartan Haminan itäisten rantakylien la Klamilan alueelta
lulkaisemista.
 Selvitetään mahdollisuuksia saada Googlelta avustusta toimintaan

Talousarvio vuodelle 2016
Rannantaikaa väki ry
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toimintaavustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista
saaduilla myyntituloilla.
MENOT
Lehti
Kulukorvauksia
Materiaalikulut
Värjäysopas
Värjäyspäivät
Tapahtumien järjestäminen
Muut julkaisut
oantaituvan ylläpito
Internet kulut

1900 €
100 €
200 €
600 €
0€
0€
0€
100 €
500 €

Menot Yht

3400 €

TULOT
Jäsenmaksut
Lehden tulot
Kirjat
Työtoiminnan tulot
Värjäyspäivät
Tapahtumien tuotot
Apurahat
Julkaisutoiminta
Tulot yht

1 000 €
1 300 €
800 €
0€
0€
0€
100 €
200 €
3400 €

