Suomen Y-kiltojen Liitto ry
Suomen Piiri

Kokous Helsingissä, Liisankatu 27, 17.3.2018 alkaen klo 11.00
Läsnä: RD Jorma Sinkkilä, DG Veikko Juvonen, RT Esko Vepsä,
RDE Jani Lindroos, Berit Lindman, Pirkko Koikkalainen, Jaakko
Koikkalainen, Heikki Metsälampi ja kutsuttuina Piia Karro-Selg,
Marina Mesipuu ja Mikko Selg

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.
Piirinjohtaja Veikko Juvonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Puheenjohtajaksi valittiin avaaja, sihteeriksi Esko Vepsä ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko ja Jaakko
Koikkalainen.
3. Kokouksen laillisuus.
Todettiin kokous lailliseksi.
4. Terveiset Euroopan lohkon kokouksesta
Norjan Stavangerista: RD Jorma Sinkkilä kertoi kuulumisia Norjasta todeten mm, että Euroopan
jäsenmäärä on laskussa, nyt se on noin 5500, kun vielä pari vuotta aiemmin se oli yli 6000.
5. Katsaus piirin tilanteeseen.
DG Veikko Juvonen loi katsauksen piirin tilanteeseen (liite 1) ja kehotti kiltoja olemaan aktiivisia
uusien jäsenten rekrytoinnissa. Todettiin syksyn kehittämissuunnitelman olevan työn alla, kun
Lohkon myöntämät tukirahat on saatu käyttöön. Vielä tämä kauden aikana käyvät RD Jorma
Sinkkilä ja RT Esko Vepsä Turussa puhumassa NMKY:n aamukahvilla. Kiltoja kehotetaan
osallistumaan NMKY:n Liiton ja Vantaa yhteiseen Gambia-projektiin. Todettiin syksyllä chartratun
pitkästä aikaa Suomen piiriin uusi kilta, Wellamo Lahdessa.
6. Katsaus talouteen.
RT Esko Vepsä esitteli taloudellisen tilanteen ja kiltojen maksamat rahastomaksut. Jäsenmaksut
ovat menossa maksuun, joten tilanne on juuri tällä hetkellä alijäämäinen noin 3500 euroa, mutta
kohenee tasapainoiseksi, kunhan jäsenmaksut on saatu sisään ja Lohkon Matkapooli on maksanut
osansa RD:n matkakuluista (liitteet 2 ja 3).
Samassa yhteydessä käytiin keskustelu Suomen piirin kiltojen tuesta Baltian killoille. RT esitteli
lyhyen katsauksen eri aikoina tehtyihin toimiin ja rahavirtoihin sekä chartrattujen kiltojen määrään.
Samassa taulukossa oli myös Suomen piirin jäsenmäärän kehitys vastaavana aikana. (liite 4)
Käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka suurin osan suomalaisista jäsenistä kannatti toimintaa
Baltiassa, oli olemassa myös vahva oppositio, jonka mielestä Balttiaan suunnattiin liikaa
voimavaroja.
Tämä johti osaltaan jäsenkatoon.
7. RDE Piia Karron puheenvuoro.
RDE esitteli näkemyksiään kautensa toiminnasta ja erityisesti Baltian kiltoihin suunnattavasta
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kehittämityöstä. RDE mainitsi mm, että Baltian killat ovat varmaankin jo kykeneviä ottamaan
vastuuta toiminnastaan ja sen kehittämisestä, ettei kaiken tarvitse tulla Suomesta.
Kehittämistoiminta suuntautuu ennen kaikkea olemassa olevien kiltojen toiminnan vahvistamiseen
ja jäsemäärän kasvattamiseen ei niinkään uusien kiltojen perustamiseen. Käytiin keskustelu mm
Elektrenai-Vievis alueen elvyttämisestä vanhan Vievisin killan puitteissa eikä niinkään uuden killan
perustamisen kautta.
Kiltojen puheenvuorot.
Femella. Berit Lindman kertoi Femellan todella vilkkaasta ja laajasta toiminnasta (liite)
Vantaa. Jani Lindroos kertoi Vantaan killan toiminnasta ja erityisesti Gambian NMKY:n
kehittämistavoitteista
Katajaiset. Veikko Juvonen esitteli Katajaisten killan toimintaa mainiten mm korkeatasoiset
esitelmätilaisuudet.
Wellamo. Jorma Sinkkilä kertoi uuden Wellamo-killan ensimmäisen kauden toiminnasta, joka on
alkanut vahvasti varojen keräyksellä Lahden NMKY:n uudelleen käynnistämistä varten.
Helsingfors. Esko Vepsä selosti Helsingfors-killan tuumailuja jäsenkunnan löytämiseksi killalle ja
toiminnan elvyttämiseksi.
Henkilövalinnat:
Piirinjohtajaksi valittiin jatkamaan Veikko Juvonen.
Rahastot ja projektit:
DG esitteli eri rahastoja ja erityisesti TOF-rahaston uusia kohteita. Innostetaan kiltoja osallistumaan
näihin kansainvälisiin toimintoihin ainakin vähimmäissummilla, jota Alueen palvelujohtajat ovat
asettaneet.
Tulevat tapahtumat.
- Alueelle saapuu syyskuussa 2018 BF-delegaatti Kanadasta. Tarkempaa matkasuunnitelmaa ei vielä
ole, mutta ainakin hän osallistuu Aluekokoukseen syyskuussa Pärnussa.
- Bragessa on kokouspäivänä Femellan järjestämä hyväntekeväisyyskonsertti
- Christian Emphasis koulutustapahtuma Pärnussa 8.-10.6.2018
- Kesäkuun 16. päivänä kesäretki Villinkiin.
- Aluekokous Pärnussa 21.- 23. 09. 2018
Henkilörekisterijärjestelmä Portabuzz
Veikko Juvonen esitteli järjestelmän. Keskustelussa oltiin huolestuneita EU:n uusien
henkilörekisteridirektiivien vaikutuksesta asioihin.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52

