
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jäsenkirje 4/2021 

 

Hyvät Kapiokirstu ry:n jäsenet! 

On ollut hauskaa päästä taasen tapaamaan teitä kurssien ja vuosikokouksen yhteydessä. 

 

Vuosikokouksen pöytäkirja on tässä: 

Kapiokirstu ry:n vuosikokous 

Aika ja paikka la 21.8.2021 klo 16:30, Kirstun kammari, Tervalantie 4, Tervakoski 

Läsnä 10 jäsentä 

1 Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Särkimäki avasi kokouksen. 

 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Särkimäki, sihteeriksi Tarja Ojalainen, 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raija Huttula ja Irja Peura. 

 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin. 

 

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin. 

 

5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

Kokouksen puheenjohtaja Pirkko Särkimäki luki ko. asiakirjat ja niistä keskusteltiin. 

Kokoukseen osallistujille jaettiin myös ko. paperit. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Myönnettiin. 

 

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, kurssimaksu sekä jäsen- ja 

liittymismaksun suuruus 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

Syksyn kurssit: pitsikurssi (21.-22.8.2021), makramekurssi (11.- 12.9.2021), pipopaja 

2.10.2021, kahvipussikurssi (16.- 17.2021), kehräyskurssi (23.-24.10.2021) ja 

mandalakurssi (6.-7.11.2021) sekä keväälle ja tiffany- ja mosaiikkikurssi (23.-24.4.2022), 

helmikurssi sekä muita kursseja, joiden aiheet ja ajankohdat tarkennetaan myöhemmin. 

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. 

 

Jäsenmaksu 20 € vuosi sekä liittymismaksu 5 € uusilta jäseniltä pidetään ennallaan. 



Samoin kurssimaksut 10 €/1 pv ja 15 €/2 pv. Kässäkerhon (maanantai-illat) maksua 

nostetaan 2,50 eurosta 3 euroon henkilöltä. 

Jäsenet voivat varata Kirstun kammaria omatoimiseen työskentelyyn 10 €/pv/hlö ja 15 €/2 

pv/hlö. Ulkopuoliselle hinta on 15 €/päivä/henkilö. Jos tilan haluaa varata yksityiskäyttöön, 

vuokrahinnat ovat ennallaan 20 € ilta, 40 € päivä ja 50 € viikonloppu. 

 

8 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja 6 hallituksen jäsentä 

Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Särkimäki ja hallitukseen Mari Heikkilä, Hilkka Heino, Mari 

Metsälä, Tarja Ojalainen, Liisa Pietilä ja Terhi Saviniemi. Hallituksen ulkopuolelta 

rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä jatkaa Paula Loimusalo. 

 

9 Valitaan toiminnantarkastaja 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Sadeharju. 

 

10 Muut esille tulevat asiat 

- Kirstun kammarin toiminnan suunnittelusta ja säännöistä järjestetään kaikille avoin 

aivoriihi. Ajankohdasta ilmoitetaan jäsenkirjeessä. 

- tämän vuoden joulupuodin työryhmään valittiin Minna Mäkikala, Maija Pajunen, Satu 

Pirttilä sekä Liisa Pietilä koollekutsujana 

- ensi kesänä pidettävän kesänäyttelyn (26.5. – 19.6.2022) toimikuntaan valittiin Irja Peura, 

Tiina Salo ja Anniina Tarkka. Näyttelyn pääosassa ovat nallet. 

- Kässäkerhon maanantai-illoille tarvitaan vastuuhenkilöitä syyskaudelle. Lista on Kirstun 

kammarilla. 

 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Pirkko Särkimäki päätti kokouksen klo 17:53. 

 

Vakuudeksi Pirkko Särkimäki, puheenjohtaja  Tarja Ojalainen, sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastajat Raija Huttula Irja Peura 

 

Toinen tärkeä asia on Kirstunkammarin Joulupuoti 2021 

Kirstunkammarin joulupuoti avataan 27.11. ja suljetaan 22.12. 

Varaa itsellesi myyntipaikka, niin saat tuotteesi myyntiin Joulupuotiin. 

Puoti on avoinna ma – pe 10–17 ja la 12–16. Sunnuntaisin ja itsenäisyyspäivänä suljettu. 

Myyntipaikasta peritään 10 € maksu ja myyntipaikka hinnan lisäksi tuotteiden 

myyntituloista menee Kapiokirstulle myyjäkohtainen provisio, joka riippuu tehdyistä 

myyntivuoroista. Joulupuotityöryhmä kertoo asiasta lisää myyjille lähetettävässä 

infokirjeessään. 

Mukaan mahtuu 16 nopeinta jäsentä. 

Tämän lisäksi puoti tarvitsee henkilökuntaa, mieti milloin itsellesi sopii. 

Myyntipaikkavaraukset sähköpostilla osoitteeseen 

joulupuoti@kirstunkammari@gmail.com 

Varaa paikkasi viimeistään 31.10.2021 

Myyntipaikan varanneille lähetetään erillinen tiedote sähköpostilla. 

 

Kursseja on vielä pitämättä tältä syksyltä, mutta niihinkin on ilmoittautuneita, joten ne 

toteutuvat. Kevään kursseista, vuosikokouksesta ja kevään näyttelystä kerromme lisää 

seuraavassa jäsentiedotteessa joulukuussa. Kässäkerho jatkuu parittomien viikkojen 

maanantaisin Yhdistyksen nettisivujen ajankohtais-osiossa löytyy viimeisimmät tiedot. 

Tervetuloa joulupuotiin joko myymään itse valmistamiasi tuotteita tai ostamaan toisten 

valmistamia! 

Hallitus 


