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1. Teemmekö matkan Italiaan syksyllä 2014?
Olemme suunnitelleet noin viikon matkaa Italiaan yhdistyksen jäsenille ja ystäville syk
syllä 2014. Matkaa ei ole vielä varattu. Siitä johtuen ei tarkkaa ajankohtaa eikä hintaakaan
voida vielä sanoa. Kohteeksi on kaavailtu Napolin tai Rooman tienoita. Tämän ilmoituksen
tarkoituksena on kartoittaa halukkaiden lähtijöiden määrää. Matkan suunnittelua jatketaan
mikäli halukkaita lähtijöitä ilmoittautuu tarpeeksi. Matkatoimistojen valmiiksi ohjelmoidut
matkat, jotka sisältävät lentojen ja hotellin lisäksi kuljetukset, retkikohteiden sisäänpääsymaksut ja ruokailut, ovat hinnoiltaan noin 1 500 euroa/henkilö. Pyrkimyksenämme on
kuitenkin tehdä matka halvemmalla eli arviolta noin 700-900 euroa/henkilö. Tällöin hinta
sisältäisi vain lennot ja hotellin. Matkan tarkempaa ohjelmaa voisimme suunnitella itse.
Alustavat ilmoittautumiset pikaisesti: jaakko.liukkonen@netti.fi tai puh. 0400 489 285.

2. Vuosikokous 2014
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 15.3.2014 klo 11.30

Haminassa Huovilan kahvilassa, osoitteessa Fredrikinkatu1. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Vuosijäsenen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen
15 euroa ja uuden jäsenen liittymismaksuksi 5 euroa. Päätettiin johtokunnan jäsenmääräksi, puheenjohtajan lisäksi, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Jaakko Liukkonen. Johtokunnan
muista varsinaisista jäsenistä erovuorossa oli Sinikka Nokka. Lisäksi Satu Liikkanen on
pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä. Heidän tilalleen valittiin Sirkku Mikkonen ja Raila Vainonen. Johtokunnassa varsinaisena jäseninä jatkavat viime vuonna valitut Anna-Liisa
Lavila ja Tuija Kuokka. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Erna Pirnes ja Pertti Pennanen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Hanski ja varatoiminnantarkastajaksi Risto Rahkonen.

3. Johannes Takasen puiston kunnostus
Seuramme teki vuoden 2012 syksyllä Virolahden kunnalle aloiteen Virojoen keskus
tassa sijaitsevan Johannes Takasen puiston kunnostamisesta. 30.4.2014 pidettiin Johannes
Takanen Seuran ja Virolahden kunnan teknisen toimen välinen kokous, jossa perustettiin
työryhmä ja suunniteltiin puistoon tehtäviä kunnostustoimenpiteitä. Työryhmään kuuluvat
Virolahden kunnan puolelta Markku Uski ja Jukka Salmi sekä Johannes Takanen Seurasta
Jaakko Liukkonen ja Sinikka Nokka. Suunnitellun aikataulun mukaan kunnostustöiden
tulisi olla valmiina syyskuussa 2015. Syyskuun 30. päivänä 2015 tulee kuluneeksi 130
vuotta Johannes Takasen kuolemasta sekä 30 vuotta puiston perustamisesta ja Takasen
patsaan paljastamisesta. Keväällä 2016 Johannes Takanen Seura täyttää 30 vuotta. Asia on
siis vihdoinkin lähtenyt etenemään. Työryhmän seuraava kokous pidetään syyskuussa.

		

4. Jäsenmaksut ja seuraava johtokunnan kokous
Tämän sähköpostin eri liitteenä (tai kirjeessä mukana paperisena) on jäsenmaksulasku

2014. Vuosijäsenen jäsenmaksu on edelleen 15 euroa. Eräpäivä on 14.6.2014. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Seuraava johtokunnan kokous lauantaina 16.8.2014 Haminassa Huovilan kahvilassa klo 11.
Aurinkoista
ja lämmintä kesää kaikille!
Helsingissä 10.5.2014 johtokunnan puolesta 			
									

Jaakko Liukkonen

