Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2022
Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2022 pöytäkirja
Mötet ägde rum i Teams den 25.4.2022 kl 18.00
Kokous pidettiin Teamsissa 25.4.2022 klo 18.00
1. Öppnande av vårmötet – Kokouksen avaus
Mötet öppnades av styrelseordförande Jonna Piiparinen kl. 18.06
Hallituksen puheenjohtaja Jonna Piiparinen avasi kokouksen klo. 18.06
2. Val av mötets ordförande och sekreterare – Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja ja sihteeri
Till ordförande för mötet utsågs Jonna Piiparinen och till sekreterare Henna
Launistola.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Piiparinen ja sihteeriksi Henna
Launistola.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare – Valitaan kokoukselle
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Till protokolljusterare, och vid behov rösträknare, valdes Aarne Åberg och Guy
Hellström.
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina,
valittiin Aarne Åberg ja Guy Hellström.
4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutanderätt – Todetaan
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Möteskallelsen med bifogat material har tillställts medlemskåren per e-post den
10.4.2022, samt gjorts tillgängligt i klubbhuset, varför mötet blivit lagligen
sammankallat och beslutfört. Arbetsordningen (Bilaga 1) godkändes. Mötet
hölls som distansmöte av hälsosäkerhetsskäl.
Kokouskutsu ja -aineisto on toimitettu jäsenistölle sähköpostitse 10.4.2022, sekä̈
nähtäväksi vajalle, joten kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätös valtainen.
Kutsussa jaettu työjärjestys (Liite 1) hyväksyttiin. Kokous pidettiin
etäkokouksena terveysturvallisuussyistä.
5. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för
föregående år – Käsitellään ja hyväksytään edellisen toimintavuoden
toimintakertomus
Ordförande presenterade styrelsens förslag till verksamhetsberättelse (Bilaga 2)
samt föreningens ekonomi och resultaträkning. Förslaget till
verksamhetsberättelse omfattades. Konstaterades även att i framtiden ska
klubbens t-skjortor beställas enligt medlemmars förskottsbeställning.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen toimintakertomukseksi (Liite 2)
sekä seuran taloutta ja tuloslaskelmaa. Ehdotus toimintakertomukseksi
hyväksyttiin. Todettiin lisäksi, että jatkossa seuran t-paitoja tilataan jäsenten
ennakkotilausten mukaan.
6. Föredragande av revisionsberättelsen – Käsitellään toiminnantarkastajien
lausunto
Jonna Piiparinen och Vesa Kukkamaa presenterade revisionsberättelsen (Bilaga
3). Granskarna har inte funnit tecken på att styrelsens medlemmar skulle ha gjort
sig skyldiga till handlingar eller försummelser som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot föreningen, eller brutit mot föreningslag eller
föreningens stadgar.
Jonna Piiparinen ja Vesa Kukkamaa esittelivät toiminnantarkastuskertomusta
(Liite 3). Tarkastuksen yhteydessä ei ole havaittu viitteitä siitä, että hallituksen
jäsenet olisivat syyllistyneet tekoihin tai laiminlyönteihin mistä voisi seurata
korvausvelvoitteita seuraa kohti, tai että olisi rikottu yhdistyslakia tai seuran
sääntöjä.
7. Beviljande av ansvarsfrihet åt föregående års styrelse – Päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle
Mötet beslöt att föregående års styrelse beviljas ansvarsfrihet.
Kokous päätti myöntää edellisen toimikauden hallitukselle tili- ja
vastuuvapauden.
8. Den sittande styrelsens översikt över föreningens verksamhetsplaner
under det pågående verksamhetsåret – Toimivan hallituksen katsaus
kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelmaan
Jonna Piiparinen presenterade styrelsens planer för innevarande verksamhetsår (Bilaga 4). Gemensamma utflykter kan diskuteras om i klubbens Whatsappoch Facebook -grupper. Rum för flera kajaker ska frigöras inne i skjulet. Förra
avfallshanteraren hade sagt upp kontraktet och konkurrensutsättning pågår för
att hitta en ny.
Jonna Piiparinen esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaa kuluvalle kaudelle
(Liite 4). Todettiin, että yhteisistä retkistä voidaan sopia seuran Whatsapp- ja
Facebook -ryhmissä. Sisälle vajaan tehdään tilaa useampien kajakkien
säilytykselle. Todettiin, että jätehuoltoyhtiö oli irtisanonut sopimuksen seuran
kanssa talvella ja uutta yhtiötä kilpailutetaan.
9. Övriga ärenden – Muut mahdolliset asiat
Diskuterades om webbaserat bokningssystem för kajaker och konstaterades att
det i nuläget är onödig och opraktisk för klubben. Konstaterades att antalet
medlemmar är tillräcklig. Mötet påtalade behovet av tillräcklig bevisning över
nya medlemmars paddlingskunskaper.

Internetpohjainen kajakkivarausjärjestelmän mahdollisuus käsitelty ja todettu
tarpeettomaksi ja epäkäytännölliseksi seuralle tällä hetkellä. Todettiin, että
seuran jäsenmäärään voidaan olla tyytyväisiä. Todettiin myös, että jatkossa
uusien jäsenten on todistettava melontataitonsa riittäväksi seuraan liittyessään.
10. Avslutandet av mötet – Kokouksen päättäminen
Mötet avslutades kl. 19.04
Kokous päätettiin klo 19.04

Jonna Piiparinen
Ordförande/ puheenjohtaja

Henna Launistola
Sekreterare/ sihteeri

Aarne Åberg
Protokolljusterare/
pöytäkirjantarkastaja

Guy Hellström
Protokolljusterare/
pöytäkirjantarkastaja

Bilagor - Liitteet:
1. Möteskallelse – Kokouskutsu
2. Verksamhetsberättelsen för föregående år – Edellisen toimintakauden
toimintakertomus
3. Revisionsberättelsen – Toiminnantarkastajien lausunto
4. Verksamhetsplaner under det pågående verksamhetsåret – Kuluvan kauden
toimintasuunnitelma
5. Närvarande – Läsnäolijat

DPK Drumsö Paddlarklubb rf,
Verksamhetsberättelse 2021 / Toimintakertomus 2021
Styrelsen/ Hallitus:
Jonna Piiparinen ordf./ pj.
Aarne Åberg vice ordf./ vara pj.
Carl Fortelius sekr./ siht.
Meiri Siivola skattmästare/ taloushenkilö
Samuli Ajo
Peter Östberg
Guy Hellström Styrelsesuppleant / Varajäsen
Klubbmästare/ Kerhomestari:
Niklas Rönneberg
Brukrättsmedlemmar/ Käyttöoikeusjäsenet:
Henna Launistola
Hemsidor/ Kotisivut:
Ekaterina Tsapaeva
Revisorer / Verksamhetsgranskare
Tilintarkastajat / Toiminnantarkastajat:
Silja Kanerva, Vesa Kukkamaa
Vice verksamhetsgranskare/ Varatoiminnantarkastajat:
Johanna Oksanen, Miikka Pennanen
Medlemskåren/ Jäsenistö:
Medlemmar vid slutet av år/ Jäseniä vuoden lopussa: 131
Nya medlemmar/ Uusia jäseniä: 14
Avgångna medlemmar/ Eronneita jäseniä: 3

Verksamheten 2021
2021 var fortfarande ett koronapinat år, men paddlingsentusiasmen var god under den gångna
säsongen och rekordmånga nya medlemmar antogs. Uppskattningsvis uppgår paddlade km till ca 7
100 för klubbens medlemmar. Tonnarklubben (> 1 000 km) uppnåddes bara av Björn Silfverberg
(precis 1000 km) men i halvtonnarklubben (> 500 km) hade vi flera medlemmar (Jonna Piiparinen,
Juhani Meriö, Samuli Ajo, Veijo Kinnunen ja Peter Östberg).
Styrelsen höll 6 officiella möten år 2021. På grund av koronaläget, hölls vårmötet på distans via
Teams. Också flagghissning med vårtalko måste inställas, men en lista över olika talkouppgifter
gjordes för medlemmarna att kunna utföras enligt eget passande schema. Höstmötet och
hösttalkot genomfördes med gällande koronarestriktioner i beaktning och bruk av munskydd.
I början av året upptäcktes en läcka i skjultaket vilken reparerades av JAM-Pelti. Dessutom
genomförde Niklas Rönneberg mindre renoveringar av byggnaderna och skötte områdets
snöarbeten och gräsklippning. Guy Hellström har stått för den magnifika blomningen på klubbens
gård.
Onsdagspaddlingen till närbelägna utfärdsmål genomfördes med varierande deltagarantal.
Drumsö Runt paddlingen, exceptionellt söndag 5.9 på Drumsö-Sällskapets begäran, paddlades av

10 vuxna och 1 barn. Därefter kunde man avnjuta Guys utsökta traktering. I Gullö Runt paddlingen
deltog Peter Östberg, Samuli Ajo och Björn Silfverberg med placering 5, 7 och 9 i utfärdsklassen
En ny kajak (WK Play) och 2 nya paddlar inköptes för klubbmedlemmarnas bruk.
Träningsutrymmena i skjulet har varit i bruk året igenom. Totalt såldes 27 st DPK T-skjortor med
klubbens logo under året.
DPK:s hemsidor har gradvis utvecklats med Ekaterina Tsapaeva som ny redaktör. Dessutom
förnyades medlemsansökningsformuläret. En artikel om kanotklubbarnas historia på Drumsö
publicerades i Lauttasaari- tidningen i början av augusti 2021. Haga och Bodil Liljeberg, Björn
Silfverberg och Jonna Piiparinen från DPK intervjuades för artikeln.

_____________________________________________________________________
Toiminta 2021
Vuosi 2021 oli edelleen koronan sävyttämä, mutta melontainnostus oli kuluneena melontakautena
hyvä ja uusia jäseniä otettiin ennätysmäärä. Jäsenistön kokonaismelontaa kertyi arviolta n. 7 100
km. Tonnariluokkaan ylsi tänä vuonna vain Björn Silfverberg tasan 1000 melontakilometrillä.
Puolitonnareiksi venyivät Jonna Piiparinen, Juhani Meriö, Samuli Ajo, Veijo Kinnunen ja Peter
Östberg.
Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2021 aikana. Kevätkokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi
Teams-kokouksena. Lipunnosto ja kevättalkoot jouduttiin perumaan (16.5) koronatilanteen vuoksi,
mutta jäsenille laitettiin vajalle lista talkootöistä, joita jäsenet kävivät omien aikataulujensa
mukaan tekemässä. Syystalkoot ja lipunlasku (10.10) sekä syyskokous (8.11) järjestettiin
koronaturvallisesti käyttäen maskeja.
Vajan katossa havaittiin vuoto alkuvuodesta ja se korjattiin JAM-Pelti-liikkeen toimesta. Lisäksi
Niklas Rönnebergin toimesta on tehty pienehköjä rakennusten kunnostuksia ja hoidettu alueen
talviauraukset ja nurmikon leikkuut. Guy Hellström on vastannut upeasta kukkaloistosta seuran
pihalla.
Keskiviikkomelontaan läheisiin kohteisiin osallistui vaihteleva määrä jäseniä. Drumsö Runt
melottiin poikkeuksellisesti sunnuntaina (5.9) Lauttasaari-seuran pyynnöstä 10 aikuisen ja 1 lapsen
voimin, jonka jälkeen taas nautittiin Guyn loistavasta kestityksestä. Gullö Runt melontaan (4.7)
osallistuivat Peter Östberg, Samuli Ajo ja Björn Silfverberg sijoittuen retkisarjassa vastaavasti
viidenneksi, seitsemänneksi ja yhdeksänneksi.
Seuran jäsenten käyttöön hankittiin 1 uusi kajakki (WK Play) sekä 2 uutta melaa. Kerhon
harjoittelutilat ovat olleet ympärivuotisessa käytössä. DPK:n T-paitoja seuran logolla myytiin
yhteensä 27 kpl vuoden aikana.
DPK kotisivuja on päivitetty asteittain uuden kotisivuvastaava Ekaterina Tsapaevan toimesta.
Lisäksi uudistettiin jäsenhakemuslomake. Lauttasaaren melontakerhojen historiaa käsittelevä
artikkeli ilmestyi Lauttasaari-lehdessä elokuun alussa 2021. Juttua varten haastateltiin DPK:sta
Haga ja Bodil Liljebergiä, Björn Silfverbergiä ja Jonna Piiparista.

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

DRUMSÖ PADDLARKLUBB r.f. jäsenille
DRUMSÖ PADDLARKLUBB r.f. hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toiminnantarkastajien tehtävänä
on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan
edellyttämässä laajuudessa.

Toiminnantarkastus
Olemme DRUMSÖ PADDLARKLUBB r.f. kokouksen valitsemina
toiminnantarkastajina suorittaneet yhdistyksen toiminnantarkastuksen, joka
koskee tili- ja toimintakautta 1.1.2021-31.12.2021.

Olemme tarkastaneet yhdistyksen tositteet ja niiden kirjaukset kirjanpitoon
sekä lukeneet hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat.

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman
pääoman, velat, saatavat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Kirjanpidon ja
tilinpäätöksen yhteys on tarkastettu.

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta on hoidettu huolellisesti hyvän hallintotavan,
kirjanpitolain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta olisi yhdistyslain 38 a §:n
mukaan tässä kertomuksessa mainittava.
Helsingissä 02.04.2022

Vesa Kukkamaa toiminnantarkastaja

Silja Kanerva toiminnantarkastaja

Verksamhetsplan för år 2022
Drumsö Paddlarklubb r.f. ändamål är att väcka intresse för paddling samt utveckla
färdighet i paddling genom att anordna träningstillfällen, utfärder, kurser och
gemensamma sammankomster.
Styrelsen föreslår att klubbens verksamhet år 2022 grundar på följande målsättningar:
1. Motions- och utfärds verksamhet
* Att skapa goda förutsättningar för utfärds- och motionspaddling och öka antalet
aktiva medlemmar
* Att vidare utveckla principer för bruksrättsmedlemskap gästpaddling och annat bruk
av klubbens utrustning
* Underhåll av DPK:s kajaker för träning och deltagande i paddlingsevenemang
(tävlingar i utfärdsklass)
* Att ordna gemensamma paddlingsutfärder (”Tur/Retki”-Whatsapp-grupp) och
arrangera regelbunden ”onsdagspaddling” under paddlings-säsongen
* Att informera om möjligheter att delta i paddlingstillställningar som ordnas av andra
organisationer. Här att speciellt nämnas Gullö Runt och Huvudstadspaddlingen
2. Ungdomsverksamhet
* Det är möjligt att inleda ungdomsverksamhet förutsatt att vi har juniormedlemmar
och handledare samt att klubben har tillräcklig utrustning vid behov.
3. Övrig verksamhet
* Att öka medlemmarnas sammanhållning genom att ordna gemensamma aktiviteter,
såsom talkon, onsdagspaddling och Drumsö-runt paddling
* Undersöka möjligheterna till intensifierat samarbetet med andra klubbar (bl.a.
gemensam Drumsö Runt -paddling)
* Kontakter mot Finlands Paddlings- och Roddförbund
* Fortsätta rusta upp klubbskjulet och ute-områdena: Ordna fler kajakplatser inomhus,
förnya låsena samt om möjligt förlänga perioden för tillgång på sommarvatten.
* Uppdatera klubbens registerinformation i Patent och registerstyrelsen
* Fortsätta att regelbundet informera medlemmarna via e-post, Facebook och DPKwww hemsidan
* Ordna övningar i sjösäkerhet och paddlingsfärdighet enligt medelmmarnas
önskemål
* Vidareutveckla föreningens websidor
* Flytta över medelmsregistret till MyClub, och övergå till elektronisk fakturering
4. Organisering av verksamheten
*Verksamheten organiseras i utskott med följande ansvarsområden
• utfärd och skolning
• trädgård och trivsel
• underhåll
• information

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Drumsö Paddlarklubb r.f. tarkoituksena on lisätä kiinnostusta melontaharrastusta kohtaan
ja kehittää melontataitoja järjestämällä harjoittelumahdollisuuksia, retkiä, kursseja ja
yhteisiä kokoontumisia.
Hallitus esittää syyskokoukselle seuraavat toiminnan tavoitteet vuodelle 2022:
1. Kunto- ja retkitoiminta
* Ylläpidetään hyviä edellytyksiä jäsenten retki- ja kuntomelonnalle sekä lisätään
aktiivisten jäsenten määrää
* Kehitetään edelleen periaatteita ja käytäntöjä käyttöoikeusjäsenyydelle ja muulle
seuran kaluston käytölle
* Seuran kajakkien ylläpito harjoitukseen ja melontatapahtumiin osallistumiseen
(retkisarjan kilpailut)
* Järjestetään yhteisiä melontaretkiä (”Tur/Retki”-Whatsapp-ryhmä) ja säännöllinen
”keskiviikkomelonta” melontakauden aikana
* Informoiminen mahdollisuuksista osallistua muiden organisaatioiden järjestämiin
melontatilaisuuksiin. Tässä yhteydessä mainittakoon erityisesti Gullö Runt ja
Pääkaupunkiseutumelonta
2. Nuorisotoiminta
* Nuorisotoiminnan käynnistäminen on mahdollista edellyttäen, että saamme
juniorijäseniä, toimintaan saadaan ohjaaja ja seuralla on tarvittaessa riittävästi kalustoa
3. Muu toiminta
* Lisätään seuran jäsenten yhteenkuuluvuutta järjestämällä yhteistapahtumia mm.
siivoustalkoot, keskiviikkomelonta ja Lauttasaaren ympärimelonta
* Selvitetään mahdollisuuksia tiivimpään yhteistyöhön muiden melontaseurojen
kanssa (mm. yhteinen Drumsö Runt -melonta)
* Yhteydet Suomen Melonta- ja Soutuliittoon
* Jatketaan vajan ja ulkoalueiden kohentamista: lisätään kajakkitelineitä vajaan,
uusitaan lukitus ja selvitetään kausivesikauden pidentämisen mahdollisuutta
* Päivitetään yhdistyksen tiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen
* Jatketaan säännöllistä tiedotusta jäsenille sähköpostilla, Facebookissa ja DPK:n
nettisivuilla
* Järjestetään jäsenistön halutessa harjoitusta meriturvallisuudessa ja melontataidoissa
* Kehitetään seuran nettisivuja
* Siirretään jäsenrekisteri MyClub-sovellukseen ja siirrytään sähköiseen
laskuttamiseen
4. Toiminnan organisointi
* Toiminta organisoidaan jaostojen kautta joilla on seuraavat vastuualueet
• koulutus ja retki
• puutarha ja viihtyisyys
• kunnossapito
• informaatio

Kokouksen yhteenveto
Osallistujien kokonaismäärä
Kokouksen otsikko
Kokouksen alkamisaika
Kokouksen päättymisaika

DPK kevätkokous
25.4.2022 klo 17.45.26
25.4.2022 klo 19.04.47

Koko nimi
Piiparinen Jonna
Vesa Kukkamaa (Guest) (Vieras)
Veijo (Vieras)
Henna Launistola
Heikki Hyyppä
guy
Aarne Aaberg
Siivola Meiri

Liittymisaika
25.4.2022 klo 17.45.26
25.4.2022 klo 17.49.59
25.4.2022 klo 17.54.59
25.4.2022 klo 17.57.19
25.4.2022 klo 17.59.58
25.4.2022 klo 18.01.57
25.4.2022 klo 18.03.21
25.4.2022 klo 18.33.24
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Poistumisaika
25.4.2022 klo 19.04.37
25.4.2022 klo 19.04.38
25.4.2022 klo 19.04.39
25.4.2022 klo 19.04.47
25.4.2022 klo 19.04.46
25.4.2022 klo 19.04.47
25.4.2022 klo 19.04.34
25.4.2022 klo 19.04.37

Kesto
1 h 19 min
1 h 14 min
1 h 9 min
1 h 7 min
1 h 4 min
1 h 2 min
1 h 1 min
31 min 12 s

