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HELSINGIN KESKIPOHJALAISET ry.

Syyskokous 3.12.2022 klo 17.30

Cafe Piritta, Torpanranta

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (2kpl)

3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Toimintasuunnitelma 2023 (LIITE 1)

5) Jäsenmaksu 2023

Hallituksen esitys: 20e varsinaiset, opiskelijajäsenet 10e

6) Talousarvio 2023 (LIITE 2)

7) Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2023 (6-10hlö)

Nyt:

Olli Rantakangas puheenjohtaja

Erkki Timmerbacka varapuheenjohtaja

Minna Autere sihteeri

Eila Rekilä jäsen

Miika Lauriala jäsen

Esa Kukkola jäsen

Mika Kurikkala taloudenhoitaja

8) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9) Sääntömuutos (LIITE 3)

Esitys:

Hyväksytään sääntömuutos esityksen mukaisesti.

10) Muut asiat

11) Kokouksen päätös
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LIITE 1
Helsingin Keskipohjalaiset ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Helsingin Keskipohjalaiset ry toimii pääkaupunkiseudulla asuvien keskipohjalaisten yhdyssiteenä.

Yhdistys toimii aktiivisesti aikaansa seuraten ja toteuttaa alkuperäistä toiminta-ajatustaan

pääkaupunkiseudulle muuttaneiden keskipohjalaisten yhdistäjänä. Yhdistyksen toiminta tarjoaa kaikille

jotakin ja yhdistys suhtautuu uusiin tapahtumaideoihin positiivisesti. Yhdistys ei myöskään unohda

juuriaan ja yhdistys pitää yhteyksiä kotimaakunnan elinkeinoelämään, yhdistyksiin, kuntiin ja muihin

tahoihin. Yhtälailla kotimaakunnan lisäksi pidetään yhteyksiä yhdistyksen toiminta-alueen toimijoihin,

valtakunnallisiin yhdistyksiin ja muihin mielenkiintoisiin toimijoihin.

Hallinto ja talous

Yhdistyksen toiminnasta yleisten kokousten välissä vastaa hallitus johon kuuluu vähintään kuusi ja

enintään kymmenen jäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja nimeää tarvittaessa erilaisia työryhmiä

erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi. Työryhmiin voidaan nimetä myöskin hallituksen ulkopuolisia

jäseniä.

Yhdistyksen talouden tuotto rakentuu jäsenmaksujen, osinkotuottojen ja opiskelija-asuntojen

vuokratuottojen varaan. Yhdistyksen menot koostuvat hallinnollisista menoista, opiskelija-asuntojen

yhtiövastikkeista ja tapahtumien järjestämiskuluista sekä jäsenmaksuista. Yhdistykselle on kertynyt

koronavuosien tapahtumattomuuden ja vuokratuottojen kertymisen myötä käyttötalouteen

liikkumavaraa. Liikkumavara mahdollistaa yhdistykselle sen, että jäsenmaksujen lisäksi voimme käyttää

ylimääräisiä tuottoja vuosittain tapahtumien osallistumismaksujen kompensoimiseen ja muihin

yhdistykselle tärkeisiin asioihin. Yhdistyksen talousarvion perustus rakennetaan kuitenkin jäsenmaksujen

varaan ja kaikki tämän päälle tuleva tuotto on ylimääräistä jota voidaan käyttää eri toimintoihin.

Hallinnon osalta yhdistyksen hallitus laatii toimintavuoden alkupuolella yhdistykselle viisivuotisen

strategian joka hyväksytään vuosikokouksessa keväällä 2023. Strategia määrittelee yhdistyksen

olemassaolon tarkoitusta ja antaa hallitukselle suuntaviivat toiminnan kehittämiselle.

Opiskelija-asunnot

Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Osakunta osakkeita 3,5 % ja omistusosuus oikeuttaa kuuden

asuinhuoneiston hallintaan. Yhdistys on ulkoistanut huoneistojen vuokraamisen ja asukashallinnoinnin

Pohjalaisten talosäätiölle (PTO) erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Ostopalvelusopimus takaa

yhdistykselle sen ettei yhdistyksen tarvitse huolehtia asukasvalinnasta, asukkaiden etsimisestä tai

muustakaan. Yhdistyksen hallituksessa jokainen kuitenkin toimii vapaaehtoispohjalta joten

ostopalvelusopimus takaa sen, että asuntoasiat hoidetaan asianmukaisesti ja yhdistyksen toimijoiden ei

tarvitse perehtyä asuntojen hallinnointiin. Muilta osin yhdistys osallistuu yhtiön toimintaan hallituksen

varajäsenyyden kautta ja yhtiökokouksissa sekä muissa omistajille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Tiedotus
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Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeellä ja lisäksi

tiedotetaan tulevista tapahtumista jäsenistöä erikseen sähköpostilistalle. Sähköisen jäsenkirjeen lisäksi

jokaiselle jäsenelle lähetetään kerran vuodessa keväisin jäsenkirje postitse. Muilta osin tiedotukseen

käytetään hyödyksi yhdistyksen facebook-sivuja ja kotisivuja. Yhdistys huolehtii ajantasaisten

tapahtumatietojen löytymisen kaikista yhdistyksen käyttämistä tiedotuskanavista. Yhdistyksen kotisivut

ovat myös oivallinen alusta erilaisten tekstien julkaisemiseen ja tämän myötä yhdistyksen kotisivuilla

onkin julkaistu muutamia puheita ja muita tekstejä. Näiden ja erilaisten blogitekstien julkaisemista

kotisivuilla lisätään toimintavuoden aikana niin yhdistyksen kotisivuille saadaan kävijöitä sekä sisältöä.

Toimintavuonna toteutetaan myös yhdistykselle yleisesite jota on helppo jakaa erilaisissa tilaisuuksissa

toiminnasta kiinnostuneille. Yleisesitteen osalta pidetään myöskin huolta sen ajantasaisesta

päivittämisestä.

Vuoden 2023 tilaisuudet - muutokset mahdollisia ja lisäykset varmoja

- Tutustumisvierailu eduskuntaan

- Pääsiäiskokko

- Vuosikokous ja kevätjuhlat

- Kesäretki Seurasaareen

- Hirvipeijaiset

- Kirkkopyhä

- Syyskokous ja pikkujoulut

Edellämainittujen tilaisuuksien lisäksi Menoklubi järjestää satunnaisen säännöllisesti erilaista toimintaa

kuten vierailuja museoihin, taidenäyttelyihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin. Vierailut voivat yhtälailla

olla myöskin etävierailuja tai -luentoja joita voidaan etenkin syksyisin ja talvisin hyödyntää. Yhdistykselle

kertyneen tuoton myötä yhdistys myös pystyy tukemaan menoklubin toimintoja taloudellisesti.

Tapahtumatoiminnassa ja erityisesti eri vierailuissa tehdään yhteistyötä Helsingin Eteläpohjalaisten

kanssa niin saadaan tapahtumiin osallistujia.

Pääsiäiskokko

Pääsiäiskokko on yhdistyksen näkyvin toiminto ja viime toimintavuonna pääsimme parin vuoden tauon

jälkeen polttamaan pääsiäiskokon. Tulevanakin toimintavuonna pääsiäiskokko poltetaan. Kokon osalta

jatketaan Seurasaarisäätiön ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Lisäksi pääsiäiskokon

toteuttamiseen haetaan aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Pääsiäiskokko on yhdistyksen

tapahtumista näkyvin ja suurin - monellakin tavalla.

Yhteistyö

Muutaman vuoden ajan olemme tehneet yhteistyötä tapahtumamarkkinoinnin kanssa Helsingin

Eteläpohjalaisten kanssa joten jatkamme hyvin sujunutta yhteistyötä. Tiedotustyössä jatketaan

yhteistyön kehittämistä puolin ja toisin Hilla Group Oyj:n ja heidän paikallislehtien kanssa. Yhdistys on

jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa ja yhdistys hyödyntää jäsenyyttään eri yhteyksissä sekä osallistuu

kotiseutuliiton yleisiin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.
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LIITE 2
HELSINGIN

KESKIPOHJALAISET RY

TALOUSARVIO v.2023

MENOT Vuosi 2023

Tapahtumatoiminta (sis. menoklubi ja muut) 5 050,00 €
Taloushallinto (ml. pankkikulut) 850,00 €
Markkinointi 500,00 €
Muistamiset 350,00 €
Jäsenmaksut 150,00 €

Kulut Kt Oy Osakunta (vastikkeet, palvelumaksut) 18 018,60 €
Muut kulut 400,00 €

Menot yhteensä 25 318,60 €

TULOT

Osallistumismaksut eri tilaisuuksiin 3 650,00 €
Jäsenmaksut (20e per hlö, 65 maksavaa) 1 300,00 €
Myyntituotot 120,00 €
Muut tuotot 80,00 €
UPM osinkotulo (80snt x 864kpl) 691,20 €
Vuokratuotto 19 500,00 €

Tuotot yhteensä 25 341,20 €

Talousarvio yhteensä 22,60 €

Kt Oy Osakunta tarkennettuna

- Yhdistys ulkoistanut asuntojen vuokraamisen Pohjalaisten Talosäätiölle palvelusopimuksella jonka

kustannus on 17snt/m2

- PTO huolehtii asukasvalinnasta, vuokrareskontrasta ja muusta tähän liittyvästä

- Yhdistyksen omistusosuus 2 x 32,5m2 kaksio ja 4 x 17,5m2 yksiö = 135m2

- Vastike tällä hetkellä 10,53e/m2 ja todennäköisesti yhtiökokous korottaa, sillä yhtiö valmistautuu

taloudellisesti lähivuosina toteutettavaan peruskorjaukseen

- Asukkaiden vuokrat kerätään osakkaan ns. keräilytilille johon on isännöitsijätoimistolla käyttöoikeus

- Isännöitsijätoimisto maksaa keräilytililtä vastikkeet yhtiölle

- Mahdollinen erotus maksetaan yhdistyksen tilille eli vuoratuotto - vastikkeet

- Tämä käytäntö sovittu aikanaan yhtiökokouksessa jossa päätökset pyritään tekemään

konsensushengessä
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LIITE 3 Sääntömuutosesitys

1 §. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Keskipohjalaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingissä ja sen lähiympäristössä asuvien keskipohjalaisten ja

niiden muodostamien pitäjäyhdistysten yhdyssiteenä, syventää niiden kiintymystä Keski-Pohjanmaahan

ja edistää tämän maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä maakunnan ja sen historian

tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä juhlia,

avustaa Keski-Pohjanmaata koskevaa tutkimustyötä ja kansantietouden keräämistä, tukee

keskipohjalaisten opiskelua sekä maakunnan sivistyslaitoksia ja niiden toimintaa, tekee esityksiä

Keski-Pohjanmaan henkisen ja taloudellisen elämän kehittämiseksi sekä ryhtyy muihinkin

vastaavanlaisiin maakunnan kehitystä edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja

arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

3 §. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka oma tai perheenjäsenen suku on peräisin

Keski-Pohjanmaalta tai joka on asunut Keski-Pohjanmaalla taikka on muutoin kiinnostunut

Keski-Pohjanmaasta ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös

oikeuskelpoinen keskipohjalainen pitäjäyhdistys tai yhteisö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen pöytäkirjaan. Yhdistys voi valita

kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa tai muutoin ansioituneita keskipohjalaisia.

4 §. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU (oli vuosimaksu)

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun

määrästä päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Syyskokous voi päättää, että yhteisön jäsenmaksu on

korkeampi kuin yksityisen henkilön. Syyskokous voi myös päättää kertamaksun, jolla jäsen vapautuu

vuotuisesta jäsenmaksuvelvoitteesta.

5 §. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (oli

kuusi) - kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee

keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan

luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Poistettu hallituksen jäsenten erovuoroisuus ja hallituksen jäsenet valitaan jatkossa vuodeksi. Lisätty

maininta teknisistä kokousvälineistä ns. etäkokous.

6 §. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7 §. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään

kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Poistettu erillinen pykälä tilintarkastajista ja korvattu se tällä.

8 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi
ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima

toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään yksi kuukausi

ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
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9 §. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin

jäsenelle lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen

kotisivuilla.

10 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen loka-marraskuussa joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä varatoiminnantarkastaja;

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen helmi-maaliskuussa toukokuussa pidettävässä vuosikokouksessa kevätkokouksessa

käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajaien

lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätvuosikokouksen

käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan

sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan

aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa

vaatimuksen esittämisestä.

12 §. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

tai yhdistyksen purkamisesta.
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Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen varojen

luovuttamisesta yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen

viimeinen kokous päättää myös yhdistyksen omaisuuden siirtämisestä jonkun oikeuskelpoisen yhteisön

hallintaan.

Sääntömuutos on hyväksytty ensimmäisen kerran syyskokouksessa ___ / 12 / 2022 ja toisen kerran

vuosikokouksessa ___ / ___ / 2023.


