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Marjaniemen Melojat ry:n KEVÄTKOKOUS 2021

Aika 27.4.2021 klo 18.00 - 19.41
Paikka etäyhteyksin
Osallistujat:

Lasse Tähtinen, Sari Sutinen, Anja Lammentausta, Satu Ojanperä,
Helena Kuusela, Staffan Lundström (1§-10§), Sanna Fagerlund, Jukka Petman,
Mikko Miettinen,  Päivi Anttonen, Harri Niemi, Raili Tähtinen, Ismo Jokinen,
Jaana Kivistö, Miika Kuha, Mira Jääskeläinen. Yrjö Westling,  Sami Pusa
(1§-6.2§), Elina Kontio sekä Virve Mertanen.

1. § Kokouksen avaus
Miika Kuha toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen alussa
läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

2. § Kokouksen järjestäytyminen
2.1 kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi  Miika Kuha.

2.2 kokouksen sihteerin valitseminen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Jaana Kivistö.

2.3 kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi  Yrjö Westling ja Satu Ojanperä.

2.4 kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Yrjö Westling ja Satu Ojanperä.

3. § Kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Kokoukseen osallistuu 20 MaMe:n jäsentä yllä olevan listan mukaisesti.

4. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, Kokouskutsu oli uutiskirjeessä ja MaMe:n
nettisivuilla.

5. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. § Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
6.1 toimintakertomus 2020
Miika Kuha esitteli kokoukselle vuoden 2020 toimintakertomuksen. Keskusteltiin
seuran jäsenistön vaihtuvuudesta ja pohdittiin, miten paljon se työllistää esim.
perehdyttämisessä. Uusia jäseniä oli vuonna 2020 tullut 139 henkilöä ja
seurasta eronnut tai erotettu noin 105 henkilöä. Miika Kuha kertoi, että asiaa on
jo työstetty hallituksessa tänä vuonna, esim. peruskurssien ohjelmaan lisätään
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perehdyttämistä.
Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus.

6.2 tilinpäätösasiakirjat 2020
Miika Kuha ja Helena Kuusela esittelivät vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös

6.3 toiminnantarkastajien lausunto
Miika Kuha esitteli kokoukselle toiminnantarkastajien Auli Nuojuan ja Helena
Kuuselan lausunnon.

7. § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille vuodelta 2020
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020.

8. § Jäsenten 20 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle esittämät asiat
Jäsenten esittämiä asioita ei ole tullut hallitukselle.

9. § Hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat
9.1 Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Jorma Hämäläinen valitaan
MaMe:n  kunniajäseneksi.
Päätettiin kutsua Jorma Hämäläinen MaMe:n kunniajäseneksi.

10. § Ilmoitusasiat

Satu Ojanperä nosti keskusteluun seuran turvallisuusasiat ja kysyi onko hallituksessa
turvallisuusvastaava, joka suunnittelee turvallisuuden ylläpitoa ja edistämistä. Miika Kuha
kertoi, että tällä hetkellä hallituksessa ei ole erillistä turvallisuusvastaavaa, mutta hallituksen
kokouksissa käydään läpi turvallisuuteen liittyviä asioita paitsi koronaepidemian johdosta,
myös muun toiminnan osalta. Yrjö Westling nosti esiin, että koulutuspolku työryhmä on
pitänyt turvallisuusasiat voimakkaasti esillä kurssien ja kouluttautumisen osalta. Mira
Jääskeläinen kertoi, että EPP2 suorittaneita on jo 5 henkilöä ja 8-10 henkilöä lisää on tulossa
toukokuun testiin, mutta hallituksen on hyvä löytää turvallisuusvastaava - seuran
kokonaisturvallisuuden koordinointiin.

Keskusteltiin koronaepidemian ohjeistuksesta ja suojautumisesta. Todettiin, että maskien
käytöstä tulee muistuttaa silloin kun ollaan vajalla ja lähikontakteissa. Hallitus ei ole tehnyt
päätöstään virallisen ohjeistuksen seuraamisesta tarpeeksi näkyväksi mm. vajalla. Tehdään
vajalle laput oviin muistuttamaan maskien käytöstä, käsidesin käytöstä ja turvaväleistä -
melan mitta + teipit lattiaan 2m välein.
Ehdotettiin myös maskien laittamista saataville vajalle ovien pieliin. Myös käsidesiä toivottiin
lisää eri paikkoihin. Ilmanvaihto vajalla on hyvä, koska vaja on “hatara”, mutta esim. kuistin
ilmanvaihtoa voi parantaa pitämällä ovea auki, kun kuistilla on väkeä - turvavälein.

Kevään ja kesän suunnitelmat ovat ehdollisia koronatilanteen muutoksille. Eli jos on aihetta,
niin silloin tapahtumat voivat peruuntua lyhyellä varoajalla. Nyt kokoontumisrajana on 6
henkilöä, mutta aikuisten harrastustoiminta ei ole vielä avointa. MaMe:n hallitus on linjannut,
että toimitaan voimassa olevien ohjeiden mukaan, päätös on tehtävä näkyvämmäksi.
Seurataan, miten ohjeistus muuttuu ja päivitetään ohjeistusta sen mukaan.

Kirjoitetaan MaMe:n nettisivuilla esillä oleviin tapahtumiin selkeästi, että tapahtuma voi
peruuntua, mikäli vallitsevat rajoitukset eivät tapahtumaa salli. Tapahtumiin lisätään esim.
lauseet: “Järjestämme tapahtumat vastuullisesti ja paikallisia rajoituksia noudattaen.
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Retken/tapahtuman järjestelyihin voi tulla muutoksia lyhyellä aikajänteellä."

Lasse Tähtinen kertoi Sanna Fagerlundille, että ison oven sulkeutumista pitää tarkistaa. Miika
Kuha oli saanut terveisiä vajalta, että isolle luiskalle tarvittaisiin kaide, asia välitetään tiedoksi
vajapiirille.

11. § Kokouksen päättäminen
Miika Kuha kiitti seuran ahkeria vapaaehtoisia toiminnan pyörittämisestä ja kokoukseen
osallistuneita aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.41.

Kokouksen vakuudeksi:
Helsingissä  ___/___ 2021

__________________________________  _____________________________
Miika Kuha, puheenjohtaja Jaana Kivistö, sihteeri

__________________________________  ______________________________

Satu Ojanperä, pöytäkirjan tarkastaja            Yrjö Westling, pöytäkirjan tarkastaja


