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Marjaniemen Melojat ry:n 
KEVÄTKOKOUS 2019 
 
Aika 1.4.2019 klo 18.00-19.19  
Paikka  Vuosaaren Urheilutalo, Vuosaarentie 5, Helsinki   
Läsnä: 27 MaMe:n jäsentä, osallistujalista liitteenä 1 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus  
 MaMe:n puheenjohtaja Miika Kuha toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi 

kokouksen. 
 
2. § Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 kokouksen puheenjohtajan valitseminen 
Miika Kuha valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 
 
2.2 kokouksen sihteerin valitseminen 
Jaana Kivistö valittiin kokouksen sihteeriksi. 
 
2.3 kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen  
Valittiin Risto Nyberg ja Satu Ojanperä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. 
 
2.4 kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen 
Valittiin Risto Nyberg ja Satu Ojanperä kokouksen ääntenlaskijoiksi. 
 

3. § Kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet  
Kokoukseen osallistui 27 jäsenmaksunsa maksanutta ja 15 vuotta täyttänyttä seuran 

 jäsentä. (Liite 1) 
 
4. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu julkaistiin seuran tiedotteessa 2/ 2018 ja se oli myös seuran nettisivuilla. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5. § Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 2) 
 
6. § Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
 6.1 toimintakertomus 2018 

Käsiteltiin toimintakertomusta ja hyväksyttiin toimintakertomus 2018. (Liite 3) 
Keskusteltiin vilkkaasti mm. Pääkaupunkimelonta tapahtuman markkinoinnin 
lisäämisestä, jotta saadaan lisää jäsenistöä ja ulkopuolisiakin mukaan 
melontatapahtumaan.  
Keskusteluissa todettiin myös, että seurasta eroavien jäsenten eron syytä kannattaa 
seurata.  

 
 6.2 tilinpäätösasiakirjat 2018 

Marianne Paajanen ja Miika Kuha esittelivät seuran tilinpäätösasiakirjat, tuloslaskelman 
ja taseen. Hyväksyttiin seuran tilinpäätös 2018. (Liite 4) 

 
 6.3 toiminnantarkastajien lausunto 
 Marianne Paajanen ja Miika Kuha esittelivät toiminnantarkastajien lausunnon. (Liite 5) 
 
7. § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille vuodelta 2018 

Miika Kuha tiedusteli, halutaanko vaihtaa kokouksen puheenjohtaja kohdan 7§ ajaksi, 
johon kokousväki totesi, että ei ole tarvetta vaihtaa puheenjohtajaa. 
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Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2018 tilivelvollisille. 
 
 
8. § Jäsenten 20 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle esittämät asiat 

8.1. Leena Rönkkö lähetti hallitukselle esityksen:  
Päätetään määräaika vanhojen avainten avainpantin takaisin maksulle. 
 
Hallitus käsitteli kokouksessaan 25.2.2019 esityksen ja päätti kannattaa sitä ja esittää 
kevätkokoukselle, että vanhojen vajan avainten panttien takaisin maksusta luovutaan 
tämän vuoden (2019) loppuun mennessä. Hallitus esitti, että jos asia hyväksytään 
kevätkokouksessa, asiasta tiedotetaan eri tavoin. Hallitus ehdotti, että lähetetään mm. 
”täsmäviesti” niille jäsenille, jotka eivät ole vielä lunastaneet uutta avainta. 
 
Kevätkokous päätti, että vanhojen vajan avainten panttien takaisin maksusta luovutaan 
tämän vuoden (2019) loppuun mennessä ja asiasta tiedotetaan eri tavoin. 
 

9. § Hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat 
 9.1. Esitys Kunniajäsenistä 

Hallitus esitti kevätkokoukselle, että Alvar Ronkainen ja Matti Laine valitaan 
Marjaniemen Melojat ry:n kunniajäseniksi, molemmat täyttivät kunniajäsenille asetetut 
edellytykset (yli 60 v ikä, 25 v seurassa jäsenenä ja seuran ansiomerkki tai muuten 
osoitettu ansiokas ja aktiivinen toiminta seuran hyväksi). 
Kevätkokous päätti myöntää Alvar Ronkaiselle ja Matti Laineelle kunniajäsenyyden 
vuodesta 2020 alkaen. 
 

10. § Ilmoitusasiat 
Miika Kuha kertoi, että MaMe:n kotisivuille tulee arkistotietoa tapahtumista ja niitä 
pääsee katsomaan kirjautumisen kautta. Asiasta tiedotetaan myöhemmin jäsenistölle 
uutiskirjeellä ja kotisivuilla, kun projekti on valmis.  
 
MaMe:ssa kaksi vuotta olleille uusille jäsenille on kevään aikana työpaja, jossa he voivat 
kertoa toiveistaan toiminnan suhteen ja osallistua sen toteuttamaiseen. 
 
Satu Ojanperä kiinnitti huomiota siihen, että Vartiokylän lahden suunnittelua tulee 
edelleen seurata aktiivisesti. Seuraava kaikille avoin tilaisuus on 9.4.2019 Rastilan 
kartanolla. Miika Kuha kertoi, että MaMe on mukana alueen vene- ja purjehdusseurojen 
yhteisissä palavereissa ja viestiketjussa. 
 

11. § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen 
kello 19.19.  

 
 Vakuudeksi Helsingissä ____/____ 2019 
  

 Miika Kuha   Jaana Kivistö 

 Miika Kuha    Jaana Kivistö 
 Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 
 
 

 Risto Nyberg   Satu Ojanperä 

 Risto Nyberg    Satu Ojanperä   
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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