
Rannantaikaa väki ry

VUOSIKOKOUS 25.3.2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.03.2018 klo 14.00-14.50

Paikka: Simonmäente 188 Hamina

Läsnä: Samuli Jääskeläinen8 Mari Mäkelä8 Tapani Korpela8 Seppo Ojala8 Laila Poelman8 Ilkka 

Ahmavaara ja Mervi Hyppänen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Mäkelä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN8 SIHTEERIN8 ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valitin Mari Mäkelä  

Kokouksen sihteeriksi valitin Mervi Hyppänen  

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valitin Tapani Korpela ja Ilkka 

Ahmavaara.

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta oli ilmoitetu maaliskuun Rannantaikaa lehdessä sekä yhdistyksen 

netsivuila. Todetin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 10. § mukaan.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Kokouksen osallistujille esiteltin edellisen vuoden toimintakertomus. Kertomukseen 

päätetin lisätä tedot yhdistyksen sääasemasta.

6. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2017

Rahastonhoitaja esiteli yhdistyksen tlikertomusta vuodelta 2017 ja luki toiminnan 

tarkastaja Sirpa Jääskeläinen vuoden 2017 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman 

lausunnon.

Vahvistetin vuoden 2017 tlinpäätös.

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE  

Tili- ja vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella 

myönnetin hallitukselle yksimielisest tli- ja vastuuvapaus vuodelta 2017.



8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yhdistyksen puheenjohtaja esiteli hallituksen laatman esityksen yhdistyksen 

toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018. Siihen lisätin Harri Jääskeläisen 

muistonäytelyn järjestäminen8 jonka jälkeen suunnitelma hyväksytin.

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS 

 Jäsenmaksuksi päätetin 15€ vuodelle 2018.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2017

Laaditin talousarvioehdotus vuodelle 2018. Talousarvio hyväksytin yksimielisest 

ehdotetussa muodossa.

11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtajaksi valitin yksimielisest Mari Mäkelä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Valitin yksimielisest  Samuli Jääskeläinen js Seppo Ojala8 varajäseneksi valitin Laila 

Poelman.

13. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajaksi valitin yksimielisest Susanna Korpela ja 

varatoiminnantarkastaja Sami Lehto .

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hyväksytin kaikki uudet jäsenet.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päät kokouksen klo 14.50

puheenjohtaja sihteeri

Mari Mäkelä Mervi Hyppänen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja  

Tapani Korpela Ilkka Ahmavaara

LIITTEET

Vuosikertomus

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajan lausunto

Toimintasuunnitelma

Talousarvio



Toimintakertomus vuodelta 2017 Rannantaikaa väki ry

Yleistä

Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Maaliskuun numero 24 sivua, 
kesäkuun 28, syyskuun 24  ja joulukuun 20 sivua, yhteensä 96 sivua lehteä. Kesäkuun 

numeron painos oli 500 kpl ja muiden 200 kpl. Jouluextraa ei julkaistu.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen yli sadasta jäsenestä maksoi jäsenmaksunsa 67 taloutta. 

Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu. Lehden tilasi erikseen 8 taloutta. Lehden irtonumero 
myynti oli arviolta noin 10-20 kpl. 

Lentopalloa pelattiin tiistaisin klo 18 Rantaituvan lentopallokentällä kesäajan. Talvella, keväällä ja 

syksyllä pelattiin Vilniemen Urheilutalolla sisätiloissa. 

Lehden ja yhdistyksen internetsivuilla rantai.fi oli käyntejä 
vuoden aikana 17 285. Keskimäärin 47 sivun avausta 

päivittäin. Eri IP osoitteista päivittäisiä kävijöitä oli 
yhteensä 8 998  käyvijää.

Vuonna 2017 seitsemän suosituinta sivua ja 
artikkelia olivat  Värjäysopas 33,32%, Etusivu 5,80%, 

Koulufarssia haminalaisittain 3,36%, Maailman suurin 
olkiukko Haminaan 2,85%, Pistoolikivet 2,03%, Rakilan 

historia 1,90% ja Sää nyt 1,43%.
Internet kävijätilastoista on siivottu pois kaikki 

erilaiset hakukonerobotit ja sivuston ylläpitäjät, joten 
tilastomme kertovat todellisista kävijöistä sivuillamme. 

Koska useimmilla internetin käyttäjillä on dynaaminen, 
vaihtuva ip osoite (vaihtuu esim noin kuukauden välein), ei kävijäerittely tässä mielessä ole kovin 

tarkka, mutta suuntaa antava.

Rantai.fi sivustolla on julkaistu kaikkiaan 166 artikkelia, 91 kiinteää tietosivua ja 144 
tapahtumailmoitusta (ilmoitukset yhteistyössä Klamilan seudun kanssa, omia ilmoituksia 89). 

Vuoden 2017 aikana artikkeleita on kirjoitettu ja julkaistu 71 ja uusia kiinteitä sivuja luotu 16 kpl. 
Ajantasainen sääpalvelu sivustolla on vuoden aikana monipuolistunut, uutta on mm. Mäntlahdessa 

mitatun kuluvan vuoden jokaisen päivän lämpötilan vertailu kyseisen päivän kymmenen vuoden 
keskiarvolämpötiloihin ja ennätyksiin.

Rantaiportaalin nimi muutettiin Rantaportaaliksi. Portaali ei ole lähtenyt lentoon, portaalilla on vain 

kaksi oman sivuston ylläpitäjää, eivätkä nämäkään sivut ole julkisia. Hyödyllisiä kokeita WordPress 
alustalla portaalin sisällä on sensijaan tehty.

Tammikuussa

 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla sunnuntaisin klo 15:45

Helmikuussa

 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla sunnuntaisin klo 15:45

 Tilattiin Tulevaisuuden kuusi (100€) istutettavaksi Mäntlahteen ja samalla tuettiin kampanjaa, 

jonka  tuotto  ohjataan  Suomen  kulttuurirahaston  alaisuuteen  perustettavaan  rahastoon,  joka 
rahoittaa lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.

Maaliskuussa

 Rannantaikaa 1/2017 maaliskuu ilmestyi kuun alussa.

 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla sunnuntaisin klo 15:45



 Haettiin kaupungin geodeetilta lupaa pienimuotoisen liikuntapuiston sijoittamiseen Haminan 

kaupungin omistaman kiinteistön Raussinmaa 75-420-2-168 alueelle, Mäntlahden kylänrannan 
hyötispisteen tontille.

 Laadittiin kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen vaatimat selvitykset Haminan kaupungille.

 Rahastonhoitaja  osallistui  Kymenlaakson  kesäyliopiston  kirjanpitokurssiin  yhdistyksille  11.3 

Kesäyliopistossa. 

Huhtikuussa

 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla sunnuntaisin klo 15:45

 Haettiin Googlelta avustusta Mäntlahden liikuntapuiston rakentamiseen (ei saatu).

Toukokuussa

 Lentopallo oli koko kuukauden katkolla. Huhtikuun lopussa päättyi lentopallovuorot Vilniemen 

Urheilutalolla, eikä kylmien säiden vuoksi ulkokentälläkään päästy pelaamaan.

Kesäkuussa

 Rannantaikaa 2/2017 ilmestyi kuukauden alussa.

 Tiistaiset lentopallopelit aloitettiin 6.6. klo 18 Simonmäentien kentällä Rantaituvalla, kun säät 

viimein sallivat pelaamisen ulkona kuivalla kentällä. 
 Juhannuslentopallo pelattiin Simonmäentie kentällä 24.6. klo 15.

 Tehtiin julisteet ja esitteet Kymen Gallerian taidenäyttelyyn.

 Tehtiin Paussi-kioskin julisteet ja toimitettiin yhdistyksen julkaisuja myyntiin Paussi-kioskille. 

 Päätettiin istuttaa 2.7. Tulevaisuuden kuusi Tenho Mäkelän pellolle, jonne on lupa istutukseen 

saatu.

 Haminan kaupuni hyväksyi yhdistyksen työtoiminan järjestäjäksi korkeintaan kahdelle henkilölle.

Heinäkuussa

Lentopalloa pelattiin tiistaisin ulkokentällä.
Istutettiin Tulevaisuuden kuusi Pyötsaarentien varteen 2. päivä .

Järjestettiin kasveillavärjäyspäivä rantaituvalla 15.7.

Elokuussa

 Lentopalloa pelattiin tiistaisin.

 

Syyskuussa

 Rannantaikaa 3/2017 syyskuu ilmestyi.

 Siirrettiin lentopallopelit maanantai päiville klo 18 sisätiloihin Vilniemen Urheilutalolle.

 Laadittiin projektisuunnitelma liikuntapuistolle.

 Googlelta  ei  saatu  rahoitusta  liikuntapuiston  perustamiseen,  joten  päätettiin  hakea 
rahaa  Haminan  kaupungin  Vanhustenhuoltorahastosta.  Päätettiin  pyytää  Mäntlahden 

Erämiehet, Osakaskunta ja Rannanpojat sekä Vetreät mukaan hakijaksi. 
 Lisäksi päätettiin hakea rahaa Liikuntapuistoa varten EkspSäätiöltä (ei saatu).

Lokakuussa

 Lentopalloa pelattiin maanantaisin Vilniemellä.

Marraskuussa

 Lentopalloa pelattiin maanantaisin Vilniemellä.

 Haettiin Haminan Vanhustenhuoltorahastolta rahoitusta liikuntapuiston perustamiseen. 

 Osallistuttiin Hilman Järjestöt ry:n perustamiskokoukseen ja liityttiin perustetun yhdistyksen 

jäseneksi.

Joulukuussa

 Rannantaikaa 4/2017 joulukuu ilmestyi.

 Satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettiin Itsenäisyyden tulet 

yhteisötaideteoksen luontitapahtuma Ryöstöpellolle 6.12.

 Kylänrantaan sytytettiin yhteisötaideteos Uuden Vuoden tulet 31.12.



RANNANTAIKAA VÄKI RY

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
                    01.01.2017 – 31.12.2017

Rannantaikaa väki ry.



Sisällysluettelo:

 Toimintakertomus

 Tuloslaskelma

 Tase

 Kirjanpito

 Tilinpäätösmerkinnät

Tilinpäätöksen laati

Mervi Hyppänen

Villenkatu 6 B 15, 

49400 Hamina

Rannantaikaa väki ry
Hamina



TOIMINTAKERTOMUS 

Toiminta-ajatus

Rannantaikaa väki ry on toiminut kyläkulttuuriyhdistyksenä vuodesta 2004 keräten ja 
tallentaen Mäntlahden, Pyötsaaren ja Rakilan kylien historiaa sekä kehittänyt 

paikallista tiedotustoimintaa mm. julkaisemalla jäsenlehteä. Yhdistys on järjestänyt 
kesäisin Rantaituvalla kulttuuritapahtumia vuodesta 2006.

Toimintavuosi 2017

Yhdistys  pystyi  hyvin  vastaamaan  toimintavuoden  2017  tuomiin  haasteisiin.  Ilkka
Ahmavaara  aloitti  uudelleen  työtoiminnan  yhdistyksen  palveluksessa  1.7.2016  ja

työtoiminta jatkui vuoden 2017 loppuun. Yhdistys osallistui kaupungin työtoiminnan
järjestämisen  kilpailutukseen  ja  yhdistys  hyväksyttiin  yhdeksi  työtoiminnan

järjestäjäksi. 
           

Kyläkulttuurilehti   Rannantaikaan  levikki  pysyi  vakaana  ja  jakelun  hoiti  Posti.
Toukokuun  lehti  jaettiin  kaikille  Sydänkylän  Osakaskunnan  kalastusmaksun

maksaneille Osakaskunnan huolehtiessa omalta osaltaan kustannuksista. Muut lehtien
kulut  hoidettiin  jäsenmaksuista  saaduilla  varoilla  sekä  lehden  tuloilla.  Lehtiä

toimitettiin edelleen 30 kpl/painos Kujansuun Baariin, josta Sydänkylän osakaskunnan
jäsenet ovat niitä noutaneet. 

        Lehti  jaettiin  Rakilan  kylän  postilaatikoihin  osakaskunnan  huolehtiessa
postituskuluista.  Yhdistyksen  jäsenille  lehti  jaettiin  ilmaiseksi.  Virolahden  kuntaan

lähetettiin  edellisvuosien  tapaan  15  kpl  lehden  jokaista  numeroa  jaettavaksi
kunnanhallituksen  jäsenille.  Tuomo  Peltola  hoiti  jakelun.  Lehti  ilmestyi  totuttuun

tapaan 4 kertaa ja sen sivumäärä vaihteli numeroittain 1/16 20s. 2/16 32s. 3/16 24s.
ja 4/16 16s. Kaikki lehtiin tulleet kirjoitukset julkaistiin.



Yhdistyksen  kotisivuja  päivitettiin  aktiivisesti.  Sivustolla  mm.  ylläpidetään  kylien

yhteistä ilmoitustaulua ja  eri blogeissa kerrotaan kylien ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista.  Yhteistyö  Klamilan  seudun  kanssa  jatkui  ja  yhteinen  ”ilmoitustaulu”

molempien  yhdistysten  kotisivuilla  toimi  hyvin.  Kymenlaakson  Kyläportaalissa
sijaitsevalle mantlahti.fi sivustolle ei ole löytynyt päivittäjää. 

Kävijämäärät  yhdistyksen  netiisivuilla  ovat  tasaisesti  kasvaneet.  Vuoden  2017

kävijämäärät kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. 

Yhdistys  on  osallistunut  aktiivisesti  Haminan  kaupungin  ja  Hilman  järjestämiin

kumppanuustapaamisiin.  Vuoden  lopulla  perustettiin  Hilman  järjestöt  ry  kaikkien
haminalaisten  yhdistysten  yhteiseksi  kattojärjestöksi.  Rannantaikaa  väki  ry  oli

mukana perustamiskokouksessa ja liittyi yhdistyksen jäseneksi. 

Loppuvuodesta  yhdistys  kustanis  jouluvalot  Mäntlahden  keskustaan  sekä  hankki
ulkotulet  Itsenäisyyspäivän  ja  Uuden  vuoden  aaton  valoteoksiin,  jotka  toteutettiin

porukalla. 

Talous

Taloudellisesti yhdistyksellä oli hyvä vuosi, vaikka lehden kulut nousivat postitus-

maksujen nousun myötä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan 15 eurossa. Jäsenmaksut ja 
lehden tulot kattoivat lehden menot. 

Tuloja vuoden 2017 toimintaan saatiin jäsenmaksuista (67 maksanutta), julkaisu-

toiminnan tuloista kuten kirjojen myynnistä sekä työtoiminnan järjestämisestä. 
Opaskarttaa myytiin useampi kappale. 

Kaiken kaikkiaan yhdistyksellä meni hyvin, sillä tilikauden ylijäämää on 1 364,16 

euroa ja se käytetään ensivuoden lehtien painatukseen, julkaisutoimintaan sekä 
muuhun toimintaan. 



Hallinto

Hallitukseen ovat vuosikokouksen valitsemina toimintavuonna kuuluneet puheen-

johtaja Mari Mäkelä sekä jäseninä Samuli Jääskeläinen ja Seppo Ojala. Hallitus 
kokoontui viisi kertaa. Sihteerinä kokouksissa on toiminut Mervi Hyppänen. 

Tuleva kehitys

Lehden  suosio  pysyi  vakaana,  vanhat  jäsenet  maksoivat  jäsenmaksunsa  ja  uusia
jäseniä tuli muutama.  Lehden sivumäärää määräytyy edelleen sen mukaan, miten

kirjoittajat lähettävät tekstiä julkaistavaksi. Lehden jakelu hoidetaan Postin kautta.

Yhdistyksen omien kotisivujen kehittämistä jatketaan.  Mahdollisuutta  julkaista lehti
pelkästään  nettiversiona  tutkitaan.  Kasvavat  painatus-  ja  postituskulut  rasittavat

yhdistyksen taloutta. Jäsenmaksujen korotukseen ei tulevana vuonna ole tarvetta.

Yhdistyksen talous on hyvä, mutta tuloja tarvitaan, jotta lehden kulut (painatus ja
postitus) pystytään hoitamaan myös tulevina vuosina. Tässä on haastetta tulevalle

hallitukselle.  Julkaisutoimintaa jatketaan edelleen ja kirjoja julkaistaan. Tapahtumia
järjestetään pienellä budjetilla, jos innostuneita järjestäjiä löytyy. 



Rannantaikaa väki ry

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA  ALLEKIRJOITUS

Mäntlahti              



Talousarvio vuodelle 2018 

Rannantaikaa väki ry

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta-

avustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista 

saaduilla myyntituloilla.

MENOT

Lehti 1 800 €
Kulukorvauksia 100 €
Materiaalikulut 400 €
Värjäysopas                    600 €
Värjäyspäivät 100 €
Tapahtumien järjestäminen  500 €
Muut julkaisut 500 €
Rantaituvan ylläpito 100 €
Internet kulut 500 €

Menot Yht 4 600 €

TULOT

Jäsenmaksut 1000 €
Lehden tulot 800 €
Kirjat 800 €
Työtoiminnan tulot 400 €
Värjäyspäivät 100 €
Tapahtumien tuotot 300 €
Apurahat 1000 €
Julkaisutoiminta 200 €
Tulot yht 4 600 €



Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Rannantaikaa väki ry

Yleistä

Niin  elävän  kuin  jo  tapahtuneenkin  historian  tallentaminen  ja  tuominen  yleiseen 

tietoisuuteen on yhdistyksen merkityksellisin tehtävä. Tiedon välittäminen on myös 

ihmisten  välisen  vuorovaikutuksen  välineiden  kehittämistä,  yhteyksien  luomista 

aikalaisille  heitä kiinnostavien asioiden käsittelyyn ja myös taltiointia  myöhemmille 

sukupolville.

Yhdistys jatkaa neljännesvuosittain  ilmestyvän Rannantaikaa –lehden julkaisemista, 

sekä ulkoilmajuhlien ja  muiden tapahtumien järjestämistä  vuonna 2018 siltä  osin, 

kuin resurssit riittävät. 

Lehden ilmestymisen turvaamisen lisäksi jatketaan Rantaituvan resurssien (Pagodi ja 

patapuisto kesällä, sali talvella) kehittämistä tilaisuuksien ja tapahtumien pitopaikkana 

yhteistyössä alueen muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

 Rannantaikaa  –lehteä  julkaistaan  entiseen  tapaan  neljä  kertaa  vuodessa 

sivumäärältään julkaistavaksi saadun aineiston kokoisena.

 Julkaistaan  täydennetty  painos Pientä  värjäysopasta,  jos  markkinatilanne näyttä 

otollliselta, sekä mahdollisesti kuvakirja menneestä Mäntlahdesta (kuvankeräyksen 

aineiston pohjalta).

 Tehdään tunnetuksi ikivanhaa tapaa värjätä villalankoja luonnonkasveilla ja sienillä 

järjestämällä villanvärjäyspäiviä Rantaituvan patapuistossa.

 Järjestetään patapuistossa maalien keittoa tarvittaessa

 Järjestetään  lentopallon  peluuta  kesäksi  (kentän  kunnostus  talkoot  touko-

kesäkuussa), sekä talvella Vilniemen seurantalolla.

 Järjestetään karaokeiltoja

 Järjestetään ulkoilmaelokuvien esityksiä mahdollisuuksien mukaan.

 Järjestetään  Lasten  päivä  heinäkuussa,  mahdollisesti  konsertteja  aikuisille  ja 

nuorisolle,  sekä  mahdollisesti  Uuden  Vuoden  vastaanottojuhla  asianmukaisena 

ajankohtana.

 Järjestetään  Harri  Jääskeläisen  muistonäyttely  yhteistyössä  Paussi  Kioskin  ja 

Galleria Kymen Kullan kanssa. 

 Palkataan  työllistämistuella  työntekijä  yhdistykselle  mahdollisuuksien  mukaan. 

Kesäksi palkataan mahdollisesti myös työntekijä Paussikioskille.

 Ilkka jatkaa php pohjaisen kotisivuston kehittelyä.

 Koordinoidaan Liikuntapuistohanketta
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