HELSINGIN KESKIPOHJALAISET ry.
Kevätkokous 18.5.2022 klo 18.30
1) Kokouksen avaus, puheenjohtaja Olli Rantakangas
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
5) Vahvistetaan tilinpäätös 2021 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
6) Muut asiat
-

Vuosikokouksen jälkeen tupailta jossa puhumassa ke. Tuomas Kettunen
Toukokuulle MenoKlubilla suunnitteilla toimintaa
17.12. varattu lippuja oopperaesitykseen CircOpera ja ilmoittautua voi Leena Aarrejärvelle
Syksyn tapahtumia varten otetaan ideoita vastaan

7) Kokouksen päätös

HELSINGIN KESKIPOHJALAISET RY
Toimintakertomus vuodelta 2021
Yleistä
Toimintavuotta 2021 leimasi edelleen Covid 19 -viruksen aiheuttama pandemia. Kuluneena
toimintavuonna emme pystyneet järjestämään kovin montaa live-tilaisuutta, mutta toisaalta
yhdistys myös keksi uusia toimintamuotoja tarjoten mm. etäopastuksen Ateneumin Ilja Repin
näyttelyyn. Loppusyksystä yhdistyksen menoklubi ehti aktivoitua yhden tapahtuman verran kunnes
epidemisyyt laittoivat tapaamiset säppiin ja ihmiset koteihinsa.
Hallitus, vuosikokoukset ja talous
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 Olli Rantakangas (puheenjohtaja), Erkki Timmerbacka
(varapuheenjohtaja), Minna Autere (sihteeri), Esa Kukkola, Mika Kurikkala (taloudenhoitaja), Miika
Lauriala, Eila Rekilä ja Antti Siika-aho.
Yhdistykseen kuului 167 jäsentä. Yhdistyksen talous on jatkunut vakaana. Yhdistyksen taloudellisen
perustan muodostavat jäsenmaksut ja osinkotuotot. Pandemian vuoksi yhdistyksen hallitus päätti
alkuvuodesta olla perimättä jäsenmaksua vuodelta 2021, sillä jäsenmaksut käytetään toimintaan ja
kerta toimintaa ei ollut mahdollista järjestää niin yhdistyksen hallitus pidättäytyi jäsenmaksujen
perinnästä. Kuluneena toimintavuonna yhdistykselle on myös kertynyt taloudellista tuottoa Kt Oy
Osakunnan vuokratuottojen merkeissä.
Tapahtumat
Yhdistys järjesti 30.3. ja 28.4. Ateneumin etäesittelyn Ilja Repinin näyttelyyn. Kaksi
osallistumiskertaa keräsi yhteensä noin 30 osallistujaa. Etäesittelyt tarjosivat hyvän katsauksen
näyttelyyn ammattitaitoisen oppaan tarjoamana. Yhdistyksen menoklubin oli tarkoitus järjestää
myöhemmin tutustuminen kyseiseen näyttelyyn Ateneumiin, mutta valitettavasti tätä ei kyetty
pandemiasyistä toteuttamaan.
Keski-Pohjanmaan siirtolaisuutta esiteltiin etänä hankkeen puuhamiesten Pekka Rauhalan ja
Kauppi Virkkalan toimesta 21.4.2021. Tilaisuus keräsi mukavasti kiinnostuneita linjoille ja
parhaimmillaan osallistujia oli linjoilla 25 hlöä. Yhdistys lupasi olla edistämässä hanketta parhaansa
mukaan ja markkinoida sitä jäsenilleen sekä järjestää lisätilaisuuksia Helsingissä joko livenä tai
etäyhteyksin.
Menoklubin toimesta tehtiin vierailukäynti 27.10. Ateneumin Moderni nainen -näyttelyyn.
Tapahtuma olikin sopivaan aikaan, sillä pian vierailun jälkeen yhteiskunta sulki epidemiasyistä
jälleen ovensa.
Yhdistyksen perinteisistä toiminnoista pääsiäiskokko, kirkkopyhä, hirvipeijaiset ja pikkujoulu
jouduttiin pandemian vuoksi jättää pitämättä.

Tiedotustoiminta on ollut vilkasta. Yhdistys on informoinut toiminnastaan yhdellä kaikille jäsenille
lähetetyssä jäsenkirjeellä. Muu informaatio on tapahtunut sähköpostina. Vuoden aikana
uudistettiin Helsingin Keskipohjalaiset ry:n Facebook-sivut. Siellä on julkaistu runsaasti yhdistystä ja
Keski-Pohjanmaata koskevaa materiaalia. Kaustisen lukion nuoret muusikot esittivät yhdistykselle
jälleen jouluisen musiikkitervehdyksen. Yhdistyksen jäsenet ovat päivittäneet Pääkaupunkiseudun
keskipohjalaisten Facebook –ryhmää Seuraajien määrä nousee useampaan sataan.
Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat
Yhdistys täytti 70 vuotta vuonna 2020. Suunniteltu juhla jouduttiin peruuttamaan aikanaan
epidemiasyistä. Juhlatoimikunta päätti kuitenkin kokoontua 7.10. kokoonpanolla Eila Rekilä (pj),
Olli Rantakangas (sihteeri), Esko Rautila (jäsen) ja Kauko Ylikorpi (jäsen). Musiikkitalossa pidetyn
aloituspalaverin ensimmäinen asia oli päättää päivämäärä milloin juhlat pidettäisiin. Päivämäärästä
päästiin hyvään käsitykseen ja sen myötä toimikunta alkoi järjestämään juhlia todenteolla. Paikaksi
valittiin Bottan juhlasali, vaikka muitakin vaihtoehtoja hetken aikaa selviteltiin. Juhlapäiväksi
päätettiin lauantai 26.3.2022.
Opiskelija-asunnot
Kiinteistö Oy Osakunnan hallintoelimet tekivät v.2020 lopussa päätöksen yhtiön taloudellisen
toiminnan muuttamisesta siten, että jatkossa vuokrareskontrasta vastaa jokainen osakas itse ja
lisäksi osakkaat maksavat myöskin yhtiövastiketta. Tämän myötä yhtiössä siirrytään normaaliin
omistajuuteen jossa osakkaat saavat vuokratuottoa, mutta maksavat myöskin vastiketta. Yhtiö ei
ole aiemmin tilittänyt vuokratuottoja omistajille vaan tuotot on käytetty yhtiön asuntojen
ylläpitoon täysimääräisesti.
Muutoksen myötä yhdistykselle kertyy vuokratuottoja asuntojen vuokraustilanteen mukaisesti.
Omistajina meidän on myös muistettava, että vastikekulut on maksettava joka kuukausi oli
asukkaita tai ei. Asuntojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja vuokramaksujen perimisestä yhidstys
on solminut Pohjalaisten Talosäätiön (PTO) kanssa sopimuksen jonka mukaisesti he huolehtivat
asuntojen vuokraamisesta eteenpäin. PTO tarjoaa asuntoja ensisijassa keskipohjalaisille
opiskelijoille, mutta mikäli niitä ei ole niin PTO tarjoaa asuntoja muille jonossa oleville. Tämä takaa
yhdistyksen asunnoille parhaan mahdollisen käyttöasteen. Yhdistyksellä ei myöskään olisi
resursseja huolehtia asunnoista, vuokraperinnästä tai mistään muustakaan asunnon omistamiseen
liittyvästä käytännön byrokratiasta.
Kt Oy on kuluneena toimintavuonna parantanut toimintaansa ja täten esimerkiksi omistajat ovat
aiempaa enemmän informoituja siitä mitä yhtiössä on menossa sekä tulossa. Yhdistys on yhtiön
pienin omistaja ja tämän myötä saamme yhtiön hallitukseen varaedustajan paikan.Erkki
Timmerbacka on kuulunut Kt Oy:n hallitukseen yhdistyksen edustajana.
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Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Vastattavaa yhteensä

