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NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2020 
PÖYTÄKIRJA 
 

Aika:  Sunnuntai 28.6.2020 klo 14.00 
Paikka:  Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksen Pirtin pihapiirissä, Muotialantie 43 
Läsnä:  93 yhdistyksen jäsentä, 10 kannatusjäsentä, 5 muu. (liite 1), 10 valtakirjalla (liite 2), 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Salminen avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti  
osanottajat tervetulleiksi kokoukseen. 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 
 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Leko. 

 Sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Mervi Maaskola. 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Laitila ja Eija Tokola. 

 Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa Juva, Kirsi Nieminen, Taavi Seppälä ja Satu Suominen. 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 
 

Kokouskutsu on lähetetty viljelijöille sähköpostilla 16.6. ja ilmoitettu Aamulehdessä 17.6.2020.  
Näiden lisäksi kokouksesta on ilmoitettu 27.5. yhdistyksen ilmoitustaululla ja kesäkuun 
tiedotteessa sekä lähetetty muistutus tekstiviestillä 22.6.   

 
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen asialista 
 

 
Antti Heinonen (297) esitti pykälien kahdeksan ja yhdeksän poistamista asialistalta. 
Koeäänestettiin pykälien kahdeksan ja yhdeksän poistamisesta. Enemmistö äänesti kokouksen 
asialistan puolesta. Päätettiin jatkaa kokousta asialistan mukaan ja hyväksyttiin kokouksen 
asialista. 
  

5. Vuoden 2019 toimintakertomus (liite 3) 
 

Ehdotus vuoden 2019 toimintakertomukseksi sekä tilinpäätös ja tilin- ja toiminnantarkastajan 
lausunnot lähetettiin jäsenille sähköpostilla (niille, joilla on sähköposti) 27.4.20 sekä 16.6.20. 
Kokousmateriaali oli myös nähtävänä ½ tuntia ennen kokousta Pirtillä. 

 
Tiedottaja Johanna Kivimäki esitteli toimintakertomuksen. Kirsi Nieminen huomautti, että 
toimintakertomuksesta sivulta 10 puuttuu tieto, että hän toimi PSAJ:n taloudenhoitajana. 
  
Hyväksyttiin toimintakertomus lisämaininnalla, että toimintakertomuksesta puuttuu tieto PSAJ:n 
taloudenhoitajasta. 

 

6. Vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä toiminnantarkastuskertomus  
 

Kirsi Nieminen teki ponsiesityksen vesimaksujen tarkistamisesta perustuen kulutukseen vuosilta 
2016-2019. Esitystä kannatettiin ja hallitus selvittää asiaa. 

 
Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös (liite 4).  

 
Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus (liite 5) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 6). 
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7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 

 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.    

 

8. Päätetään Avant kuormaajan hankinnasta yhdistykselle  
 
Antti Heinonen (253) esitteli hallituksen ehdotuksen Avant-kuormaajan hankinnasta (liite 7). 
Useat viljelijät esittivät lisäselvityksen tekemistä laitteen todellisesta käyttötarpeesta, 
vuokraamisesta, käyttö -ja huoltokustannuksista ja muista mahdollisista 
rahoitusvaihtoehdoista. Vapaaehtoisia pyydettiin ilmoittautumaan työryhmään ja laatimaan 
selvitystä hallitukselle. Työryhmään ilmoittautuivat Kirsi Nieminen, Kaisa Juva, Jaana Suittio ja 
Petteri Kallio. 
 
Äänestettiin hallituksen esityksestä ja kokouksessa esitetystä kannatetusta 
vastaehdotuksesta.      
 
Äänestyksen tulos (liite 8): 
Hallituksen ehdotus 53 
Vastaehdotus 37 
 
Päätettiin hankkia Avant-kuormaaja yhdistykselle hallituksen esityksen mukaisesti.  
 

9. Esitellään uuden puolen keskusaukion uudistussuunnitelman vaihtoehdot ja päätetään 
jatkotoimista 

 
Heinäkuun tiedotteessa 2019 viljelijöitä pyydettiin lähettämään ideoita rakentaminen@nspy.eu 
sähköpostiin. Työryhmään kutsuttiin sähköpostiin vastanneet. Tuomas Vanhanen esitteli 
taustaa uuden puolen keskusaukion uudistamiseksi ja työryhmän laatiman ehdotuksen. 
 
Päätettiin, että alueen suunnittelu- ja selvitystyöryhmää laajennetaan ja se esittelee eri 
vaihtoehtoja hallitukselle. Työryhmään saa ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen 
työnohjaus@nspy.eu. Suunnitelma tai suunnitelmat esitellään yhdistyksen syyskokouksessa 
2020 ja päätetään mahdollisista jatkotoimista. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50. 
. 

 
 

Vakuudeksi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________       _____________________________ 
Juha Leko, puheenjohtaja   Mervi Maaskola, sihteeri 
 
 
 

mailto:rakentaminen@nspy.eu
mailto:työnohjaus@nspy.eu
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Pöytäkirja tarkastettu 
 

 
 
LIITTEET  1  Osanottajaluettelo (5 sivua) 
  2 Valtakirjat (10 kpl) 

3 Vuoden 2019 toimintakertomus (painettu versio) 
  4 Vuoden 2019 tilinpäätös (5 sivua) 
  5 Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus (2 sivua) 
  6 Vuoden 2019 toiminnantarkastuskertomus 
  7 Avant kuormaajan hankintaesitys  

8  Ääntenlaskennan tulos 
9  Keskusaukion uudistussuunnitelma 

  

Tarkastuspäivämäärä:      Tarkastuspäivämäärä: 
 
____ /____ 2020      ____ /____ 2020 
 
 
_____________________________      _____________________________ 
Pertti Laitila   Eija Tokola 
 
 
 


