Rannantaikaa väki ry
VUOSIKOKOUS 24.3.2019
PÖYTÄKIRJA
Aika: 24.03.2019 klo 15.00-15.45
Paikka: Kumppanuustalo Hilma, Hamina
Läsnä: Samuli Jääskeläinen, Mari Mäkelä, Tapani Korpela, Seppo Ojala, Susanna Korpela,
Ilkka Ahmavaara ja Mervi Hyppänen
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Mäkelä avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJIEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Mäkelä
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Hyppänen
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Susanna Korpela ja Seppo Ojala
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli ilmoitettu maaliskuun Rannantaikaa lehdessä sekä yhdistyksen
nettisivuila. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 10. § mukaan.
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.
5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kokouksen osallistujille esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus.
6. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2018
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodelta 2018 ja luki toiminnan
tarkastaja susanna Korpelan vuoden 2018 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman
lausunnon.
Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös.
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Tili- ja vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella
myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2018.
8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman esityksen yhdistyksen
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS
Jäsenmaksuksi päätettiin 15€ vuodelle 2019.
10. TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Laadittiin talousarvioehdotus vuodelle 2019. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti
ehdotetussa muodossa.
11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Samuli Jääskeläinen ja Seppo Ojala, varajäseneksi valittiin
Laila Poleman.
13. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Susanna Korpela ja
varatoiminnantarkastaja Tapani Korpela.
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Hyväksyttiin kaikki uudet jäsenet.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45
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Rannantaikaa väki ry
VUOSIKOKOUS 24.3.2019
ESITYSLISTA
Aika: 24.3.2019 klo 15.00
Paikka: Kumppanuustalo Hilma, Hamina

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN,
ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
6. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2018
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE Kokous vahvistaa
tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden, jos myöntää.
8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
9. JÄSENMAKSUN SUURUUS
10. TALOUSARVIO VUODELLE 2019
11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
13. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Uudet jäsenet
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Toimintakertomus vuodelta 2018 Rannantaikaa väki ry

Yleistä
Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Maaliskuun numero 24
sivua, kesäkuun 30, syyskuun 24 ja joulukuun 24 sivua, yhteensä 105 sivua
lehteä, mikä on suurin koskaan vuodessa julkaistu sivumäärä. Kesäkuun
numeron painos oli 500 kpl ja muiden 200 kpl. Jouluextraa ei julkaistu.
Toimintavuoden aikana yhdistyksen yli sadasta jäsenestä maksoi
jäsenmaksunsa 62 taloutta. Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu.
Lehden tilasi erikseen 6 taloutta. Lehden irtonumero myynti oli arviolta noin
10-20 kpl.

Lehden ja yhdistyksen internetsivuilla rantai.fi oli käyntejä vuoden aikana 14 392. Keskimäärin 39
sivun avausta päivittäin. Eri IP osoitteista päivittäisiä kävijöitä oli yhteensä 8 254 kävijää, päivässä
keskimäärin 23.
Uusia artikkeleita sivustolla julkaistiin vuoden aikana 43.
Luvussa ei ole mukana tapahtumailmoitukset. Kuva oikealla.
Vuonna 2017 seitsemän suosituinta sivua ja artikkelia
käyntimäärien mukaan olivat Värjäysopas 5430, Etusivu 755,
Rakilan historia 314, Pistoolikivet 257, Museotien turvallisuus
puhuttaa 248, Aprikoosin väristä kielon lehdillä 226 ja
Ilmoitustaulu 187.

.

Lentopalloa pelattiin tiistaisin klo 18 Rantaituvan lentopallokentällä kesäajan. Talvella,
keväällä ja syksyllä pelattiin Vilniemen Urheilutalolla sisätiloissa.
Tammikuussa
 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla maanantaisin klo 18-20
Helmikuussa
 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla maanantaisin klo 18-20
 Suunniteltiin Vetreiden kanssa Mäntlahden Hyötispisteelle tulevaa liikuntapuistoa.
 Suunniteltiin 9.6.2019 vietettävää Avoimet kylät päivää yhdessä Paussi-kioskin Laila
Polemanin ja matkailupalvelujen tuottajaksi opiskelevan Susanna Korpelan kanssa
 Aloitettiin Harri Jääskeläisen muistonäyttelyn suunnittelu yhdessä Harrin omaisten
kanssa.


Maaliskuussa
 Rannantaikaa 1/2018 maaliskuu ilmestyi kuun alussa.
 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla maanantaisin klo 18-20
 Suunniteltiin liikuntapuistoon tulevia välineitä ja rakentamisaiokatauluja yhteistyössä
Leikkisetin edustajan Eki-Eemeli Känkäsen kanssa.

Huhtikuussa
 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla maanantaisin klo 18-20



Tilattiin liikuntapuistoon tulevat välineet Leikkisetiltä.

Toukokuussa
 Lentopalloa pelattiin Vilniemen urheilutalolla maanantaisin klo 18-20, talvikauden
päättäjäiset vietettiin Rampsinkarin kentällä 14.5.
 23.5 aloitettiin lentopallopelit Simonmäen kentällä.
 Valmisteltiin Harri Jääskeläisen Galleria Kymen Kullassa pidettävää muistonäyttelyä.
 Järjestettiin Mäntlahden liikuntapuiston avajaisia torstaina 24.5.
Kesäkuussa
 Rannantaikaa 2/2018 ilmestyi kuukauden alussa.
 Pelattiin lentopalloa keskiviikkoisin klo 18-20 Simonmäentien kentällä.
 Koottiin Harri Jääskeläisen muistonäyttely Galleria Kymen Kultaan yhdessä Harrin
omaisten kanssa
 Tehtiin julisteet ja esitteet Kymen Gallerian taidenäyttelyyn.
 Tehtiin Paussi-kioskin julisteet ja toimitettiin yhdistyksen julkaisuja myyntiin Paussikioskille.
 Perjantaina 8.6. järjestettiin Harri Jääskeläisen muistonäyttelyn avajaiset Galleria
Kymen Kullassa yhdessä Harrin omaisten kanssa.
 Osallistuttiin 9.6. Avoimet kylät päivään.
 Opastettiin 10.6. Haminan Marttoja kasveilla värjäyksen saloihin.
 Julkaistiin Pienen Värjäysoppaan täydennetty painos.
Heinäkuussa
 Pelattiin lentopalloa keskiviikkoisin klo 18-20 Simonmäentien kentällä.
 Palkattiin Veikko Ojala 10 päiväksi matkatoimittajaksi Haminan kaupungin
kesätyösetelillä. Veikko piti perheen matkasta Pohjoiskalotille ajantasaista blogia
yhdistyksen kotisivuille sekä kirjoitti matkakertomuksen syyskuun lehteen.
Elokuussa
 Pelattiin lentopalloa keskiviikkoisin klo 18-20 Simonmäentien kentällä.
 Osallistuttiin Paussi-kioskille järjestettyyn tilaisuuteen, jossa pohdittiin Museotien
turvallisuutta ja mitä sille voisi tehdä.
Syyskuussa
 Rannantaikaa 3/2018 syyskuu ilmestyi.
 Siirrettiin lentopallopelit maanantaipäiville klo 18 sisätiloihin Vilniemen Urheilutalolle.
 Oltiin aktiivisia nähtävillä olleen Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 nähtävillä olleen
luonnoksen suhteen ja käytiin paikkatietokäsittelijä Eija Lindenin kanssa keskustelua
Mäntlahden EP-alueen tarpeellisuudesta.
Lokakuussa
 Lentopalloa pelattiin maanantaisin klo 18-20 Vilniemen Urheilutalolla.
 Laadittiin toimenpide-ehdotus ELY-keskukselle Museotien liikenneturvallisuuden
lisäämiseksi Mäntlahden kylän keskustan kohdalla. Ehdotuksen tueksi liitettiin nimilista,
joka oli kerätty kylän keskustan asukkaiden nimiä.
Marraskuussa
 Lentopalloa pelattiin maanantaisin klo 18-20 Vilniemen Urheilutalolla.
 Käytiin keskustelua mahdollisuuksista lisätä Museotien turvallisuutta Mäntlahden kylän
keskustan kohdalla sekä Liikenneturvallisuusvastaavan Sonja Lehtosen (KaakkoisSuomen ELY-keskus) että kaupungin tiemestarin Esa Kelkan kanssa.
Joulukuussa
 Rannantaikaa 4/2018 joulukuu ilmestyi.
 Tehtiin julisteita Haminan Museoille.
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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 2018
Yhdistys pystyi hyvin vastaamaan toimintavuoden 2018 tuomiin haasteisiin. Ilkka
Ahmavaaran työtoiminta jatkui yhdistyksen palveluksessa maaliskuun loppuun.
18.10.2018 Ilkka aloitti uudelleen työtoiminnan yhdistyksen palveluksessa.
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 24s. 2/16 24s. 3/16 32s.
ja 4/16 24s. 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 vaihtelevasti. Kymenlaakson Kyläportaalissa
sijaitsevalle mantlahti.fi sivustolle ei ole löytynyt päivittäjää.
Kävijämäärät yhdistyksen netiisivuilla ovat aiempina vuosina tasaisesti kasvaneet.
Vuoden 2018 kävijämäärät laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Kysytystä Pienestä Värjäysoppaasta otettiin uusi 200 kpl:n painos. Kirjaa markkinoitiin
nettisivujen kautta ja kirjan myynti lähti hyvin käyntiin. Sitä myytiin nettisivujen
kautta sekä Booky.fi:n ja Kirjanvälityksen kautta. Mervi Hyppänen huolehti kirjojen
lähetyksistä sekä laskutuksesta.
Yhditys toimi hankevetäjänä Mäntlahden Liikuntapuiston saamiseksi Mäntlahteen.
Myönteinen päätös Haminan kaupungin Vanhustenhuoltorahastolta mahdollisti puiston
toteuttamisen Hyötispisteelle toukokuussa. Yhdistys järjesti Liikuntapuiston avajaiset.
Galleria Kymen Kultaa koottiin Harri Jääskeläisen muistonäyttely yhdessä omaisten
kanssa. Näyttely sai hyvän vastaanoton, siihen tutustui kesän aikana yli 200 henkilö.
Mäntlahden kylän keskustan valaistusta joulun aikoihin jatkettiin tänäkin vuonna.
Talous
Taloudellisesti yhdistyksellä oli hyvä vuosi, vaikka lehden kulut nousivat postitusmaksujen nousun myötä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan 15 eurossa. Jäsenmaksut ja
lehden tulot eivät riittäneet lehden menoihin.
Tuloja vuoden 2018 toimintaan saatiin jäsenmaksuista (61 maksanutta), julkaisutoiminnan tuloista kuten kirjojen myynnistä sekä työtoiminnan järjestämisestä.
Opaskarttaa myytiin useampi kappale.
Kaiken kaikkiaan yhdistyksellä meni hyvin, tulot riittivät menoihin, mutta hankintoihin
jouduttiin käyttämään vuosien aikana kertyneitä ylijäämiä ja yhdistyksen tukokseksi
jäi tälle vuodelle -472,35€. Yhdistykselle hankittiin A3 tulostimeen varaosa, joka
mahdollistaa virheettömien tulosteiden saannin. Lisäksi yhdistykselle ostettiin
mustavalkolasertulostin joka myös kopioi ja scannaa. Aiemmin yhdistyksen käytössä
on ollut Mervi Hyppäsen omistama monitoimilaite, mutta se tuli tiensä päähän kesällä.

Hallinto
Hallitukseen ovat vuosikokouksen valitsemina toimintavuonna kuuluneet puheenjohtaja Mari Mäkelä sekä jäseninä Samuli Jääskeläinen ja Seppo Ojala. Hallitus
kokoontui neljä kertaa. Sihteerinä kokouksissa on toiminut Mervi Hyppänen.

Tuleva kehitys
Lehden suosio pysyi vakaana, suurin osa jäsenistä maksoi jäsenmaksunsa ja
muutama uusi tilaus tuli. Lehden sivumäärää määräytyy edelleen sen mukaan, miten
kirjoittajat lähettävät tekstiä julkaistavaksi. Vuonna 2018 sivumäärä hieman kasvoi.
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

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
Olen tarkastanut Rannantaikaa väki ry:n tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2018 toiminnantarkastajana.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelma ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kokevien säännösten
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Toiminnantarkastajan velvollisuudet
Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien
asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus
suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa toiminnantarkastusaineistoa.
Toiminnantarkastuslausunto
Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin
yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.
Tarkastuksessa ei ole havaittu, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, eikä ole
havaittu, että johtoon kuuluva tai toimihenkilö olisi rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Mäntlahdessa

Susanna Korpela
toiminnantarkastaja

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
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 2019 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.
 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 toukokesäkuussa), 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.
 Palkataan työllistämistuella työntekijä yhdistykselle mahdollisuuksien mukaan.
Kesäksi palkataan mahdollisesti myös työntekijä Paussikioskille.
 Ilkka jatkaa php pohjaisen kotisivuston kehittelyä.

Talousarvio vuodelle 2019
Rannantaikaa väki ry
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toimintaavustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista
saaduilla myyntituloilla.
MENOT
Lehti
Kulukorvauksia
Materiaalikulut
Värjäyspäivät
Tapahtumien järjestäminen
Muut julkaisut
Rantaituvan ylläpito
Internet kulut
Menot Yht

2 100 €
100 €
400 €
100 €
500 €
500 €
100 €
800 €
4 600 €

TULOT
Jäsenmaksut
Lehden tulot
Kirjat
Työtoiminnan tulot
Värjäyspäivät
Tapahtumien tuotot
Apurahat
Julkaisutoiminta
Tulot yht

1000 €
1200 €
800 €
400 €
100 €
300 €
200 €
600 €
4 600 €

