Syyskokouksen 2007 pöytäkirja
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 11.10. 2007 klo 18.00
Pöytäkirja
Paikka: Café Ursulan pyöreä sali, Ehrenströmintie 3
Läsnä: 7 hallituksen jäsentä
Saynur Imaditdin-Auer, varapj.
Pia Aaltonen
Ulla Blomberg
Olli-Pekka Ihalainen
Johanna Mattson
Annuska Rantanen
Lea Virtala
sekä 26 yhdistyksen jäsentä.
Esityslista:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) valinta
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
3. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman hyväksyminen
4. Vuoden 2008 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
6. Vuoden 2008 talousarvion hyväksyminen
7. Yhdistyksen puheenjohtajan (hallituksen puheenjohtajan) valinta vuodelle 2008
8. Hallituksen jäsenten (6-10 kpl) valinta vuodelle 2008
9. Kahden (2) tilintarkastajan ja tilintarkastajien varamiesten valinta vuodelle 2008
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen
11. Hallituksen esitys: Uuden puheenjohtajan valinta loppukaudeksi 2007
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Saynur Imaditdin-Auer avasi yhdistyksen syyskokouksen, toivotti
osallistujat tervetuleiksi tilaisuuteen sekä esitteli sen ohjelman.
1. Olli-Pekka Ihalainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Lea Virtala.
Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimisivat tarvittaessa myös äänten laskijoina, ehdotettiin
ja valittiin Pia Aaltonen ja Johanna Mattson.
2. Kokous todettiin sääntömääräisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Olli-Pekka Ihalainen esitteli yhdistyksen vuoden 2008 toimintasuunnitelman (liite). Hernesaaren
osayleiskaavan kohdalla virisi keskustelua mm. helikopterikentän toiminnasta ja sijainnista, joille
voidaan katsoa löytyvän myös tietyjä perusteluja, sekä Hernesaaren päähän vuosien kuluessa
kasatun täytemaavuoren poistamis aikataulusta.
Puheenjohtaja totesi yhdistyksen tukevan alueella toimivien koulujen säilyttämistä. Yhteistyö
Diacorin Munkkisaaren huumehoitoyksikön kanssa, samoin kuin alueen valaistuksen
puutteellisuuksien kartoittaminen ja korjaamisen suunnittelu pyrkivät parantamaan turvallisuutta ja
liittyvät YKS2/Turvallinen kotialue-projektin puitteissa alueella suoritettujen kyselymittausten
tuloksiin. Kyselyillä kartoitetaan turvattomuuden tunteen kokemisen laajuutta alueella.
Vuorovaikutteinen tiedottamien pysyy edelleen haasteellisena tehtävänä. Sähköinen tiedotaminen,
kotisivujen uudistaminen ja näiden käyttäminen jäsenhankinnan välineenä todettiin keskeisiksi
tavoitteiksi. Jäsenistössä pidettiin lehden julkaisemisen jatkamista toivottavana myös jäsenistön
ikäjakauman takia. Todettiin mainosjakelukieltojen vaikeuttavan oman julkaisun – samoin kuin
muiden yhdistyksen tiedotuksessaan käyttämien ilmaisjakelulehtien – kattavaa jakelua asukkaille.

4. ja 6. Yhdistyksen varapuheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2008 talousarvion (liite).
Samassa yhteydessä keskusteltiin vuoden 2008 jäsenmaksun suuruudesta. Suurimmat menoerät ovat
kokouskulut, Sampo-järjestöpalvelu ja uutena palkkiollisen yhdistyssihteerin palkkaaminen mm.
sähköisen viestinnän tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Jäsenmaksuksi ehdotettiin ja päätettiin
20€ henkilöjäseneltä ja 50€ yhteisöjäseneltä.
5. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan.
7. Jäsen Saari ehdotti esityslistan kohdat 7 ja 11 yhdistäen Pia Aaltosta yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi kokouspäivästä alkaen. Kannatusta sai kuitenkin kohtien 7 ja 11 erillinen käsittely.
Pia Aaltonen valittiin yhdistyksen/hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2008.
8. Nykyisen hallituksen jäsenistä ehdotettiin ja valittiin Saynur Imaditdin-Auer, Ulla Blomberg,
Olli-Pekka Ihalainen, Annuska Rantanen, Kati Miettinen-Suominen ja Lea Virtala hallituksen
jäseniksi myös vuodelle 2008. Varpu Lahti, Lucille Rosenquist ja Anu Soots tulivat valituiksi uusina
jäseninä hallitukseen. Hallitukseen tuli valitua yhteensä 9 jäsentä.
9. Yhdistyksen tilitarkastajjaksi valittiin Minna Laakso /KTH sekä varalle Carl Winkler.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsumisessa noudatetaan sääntömääräistä vakiintunutta
koollekutsumistapaa.
11. Hallituksen yksimielisen ehdotuksen mukaan kokouksessa ehdotettiin ja päätettiin, että
yhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja Saynur Imaditdin-Auer, joka on käytännössä johtanut
yhdistyksen toimintaa toukokuusta lähtien, valittaisiin yhdistyksen puheenjohtajaksi loppukaudeksi
2007.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Kahvitarjoilu
***
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri oli kutsuttu yhdistyksen vieraaksi esittelemään omia
näkökohtiaan Etelä-Helsingin kehityssuunnista sekä suurista ja vaativista rakennuskohteista Eiranranta, Merisatamanranta, Hernesaari ja Jätkäsaari - painopisteenä viheralueet, merellisyyden
korostaminen ja virkistys –ja ulkoilumahdollisuudet.
Kysymyksiä esitettiin myös alueen julkisen liikenteen järjetämisestä, koska yleisesti pelätään
autoistumisen edelleen voimistuvan alueella uusien asukkaiden myötä. Raitiolinjat 6 ja 8 on
tarkoitus ohjata palvelemaan Jätkäsaasen aluetta. Samoin 1A jatkettaneen Hernesaareen.
Asukasaloitteena esitettiin suihkulähdettä ranta-alueen yhdeksi ulkotaideteokseksi

Helsingissä, 18 lokakuuta 2007
Eteläiset kaupunginosat ry
Södra stadsdelarna rf

