
 

 

 

MarjaVerkko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika: To 13.4.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B) 
 
Paikalla 
John Simon 
Elina Olki 
Emma Tuomi 
 
Minttu Haapalainen 
Sirpa Henriksson  
Thorleif Johansson 
Juhani Laitinen 
Ismo Pohjantammi 
Niina Rauha 
Mirka Rautio 
Satumari Tinell 
Jukka Vartiainen 

  
 

1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Laitinen. Sihteeriksi valittiin Emma Tuomi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Rauha ja Satumari Tinell. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely ja vahvistus 

Hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Toiminnantarkastajat 

lähettivät terveiset, että kaikki dokumentit olivat toimivia ja hyvässä 

järjestyksessä tarkastusta ajatellen. 

 

4. Kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely ja 

hyväksyminen 



Vuosikokoukseen mennessä neljä yritystukijaa kuudesta olivat suorittaneet 

vuoden 2017 tukimaksunsa. Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

 

Kokouksen osallistuja kyseenalaisti henkilöstökuluja ja pyysi selvitystä 

työntekijöiden koulutuksesta, joka hänelle toimitetaan. Puheenjohtaja vastasi, 

että palkkaus on perusteltu työntekijöiden korkean koulutuksen ja työn 

vaativuuden näkökulmasta (itseohjautuvuus, käytännön toiminnan johtaminen, 

vastuu rahoituksen hankkimisesta). Henkilöstökulujen tarkastelussa on myös 

otettava huomioon käynnissä oleva STEA:n projektirahoitus ja rahoituksen 

pätkittäisyys. Todettiin lisäksi, että henkilöstökulut ovat linjassa mm. Lions-

organisaation kanssa. 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen 

Jäsenmaksua ei kanneta. 

 

6. Hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille vastuuvapauden 

myöntäminen 

Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille. 

 

7. Toiminnantarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen 

Laskun mukaan. 

 

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Poikela ja varatoiminnantarkastajaksi 

Marika Sinikari. 

 

9. Hallituksen jäsenten valinta 

Vanha hallitus jatkaa kokonaisuudessaan (John Simon, Ismo Pohjantammi, Minttu 

Haapalainen, Thorleif Johansson, Anne Kokkonen, Harri Tuisku, Jukka Vartiainen). 

Uusina hallitukseen liittyvät Niina Rauha ja Satumari Tinell.    

 

10. Nimenmuutosehdotuksen käsittely 

On tuotu esille, että MarjaVerkon kannattaisi harkita nimenmuutosta, sillä nimi ei 

ole enää samalla tavoin relevantti kuin toiminnan alkuvaiheessa. Nimi ei sano 

varsinkaan uusille asukkaille sellaisenaan mitään. Samalla on kuitenkin otettava 

huomioon, että nimenmuutos on suuri ja riskialtis projekti ja uuden nimen täytyy 

olla vanhaa kaikilla mittareilla parempi. Nimenmuutoksiin liittyy myös tyypillisesti 

pitkä ja sekava siirtymäkausi. 

 

Kivistön mainitseminen yhdistyksen nimessä (vrt. KivistöVerkko) voisi tehdä 

yhdistyksestä helpommin sijoitettavan sekä maantieteelliselle että 



toiminnalliselle kartalle, mutta toisaalta tämä myös todennäköisesti lisäisi 

mielikuvaa Kivistö-keskeisestä toiminnasta muiden suuralueen alueiden 

kustannuksella.  Tämä ei missään nimessä ole toivottavaa. 

 

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös nykyisen nimen uudelleenprofilointi ja -

markkinointi. 

 

Hallitus jatkaa nimenmuutosasian pohdintaa ja selvittämistä rauhassa. 

11. Muut asiat 

      Ei muita asioita. 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59. 


