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Vuosikokouksen esityslista     

1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ___________________________ 
- valitaan kokoukselle sihteeri _________________________________ 
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Säännöt 7§: Seuran vuosikokous on pidettävä tammi-helmikuun aikana. Seura 
kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kutsusta 
kotisivuilla, sähköpostiviestillä tai kirjeellä jokaiselle jäsenelle tämän seuralle il-
moittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) 
päivää ennen kokousta. 

- todetaan kokoukseen osallistujat 
 

4. Esityslistan hyväksyminen (Kokouskutsu s. 2-3) 
 

5. Esitetään vuoden 2022 toimintakertomus (s. 4-8) 
 

6. Esitetään tilivuoden 2022 tilinpäätös (s. 9-10) ja kuullaan tilin-/toiminnantarkastajien 
kertomus  
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7. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvol-

lisille sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta 
- Hallitus esittää alijäämän siirtämistä omaan pääomaan. 

 
8. Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma (s. 11-13) 

 
9. Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio (s. 14) ja määrätään jäsenmaksun suuruus 

- Jäsenmaksut vuonna 2022 olivat: pääjäsen 20 €, sivujäsen 4 € ja kannatusjäsen 
85 €. Hallitus esittää jäsenmaksujen pysyttämistä ennallaan.  

 
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilin-/toiminnantarkastajien palkkioista 

- Hallituksen ja toimikuntien jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä muita-
kaan palkkioita. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskutuksen mukaan.  Hallitus 
esittää, ettei palkkioiden maksamisperusteisiin tehdä muutoksia. 

 

11. Valitaan seuralle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat samalla hallituk-
sen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä erovuoroisten (4) jäsenten ja hal-
lituksesta eronneen jäsenen tilalle uudet jäsenet (s. 15) 

 

12. Valitaan kaksi varsinaista tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö (s. 15) 
 

13. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistapa 7 §:n määräämissä rajoissa 
 

14. Käsitellään Kakskertatalon vuosikokousasiat  
- esitetään Kakskertatalon toimintakertomus vuodelta 2022 (s. 16-17) 
- esitetään Kakskertatalon tilivuoden 2022 tilinpäätös (s. 18-19) ja kuullaan tilin-

/toiminnantarkastajien kertomus  
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tili-

velvollisille 
- hyväksytään Kakskertatalon toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (s. 20) 
- hyväksytään Kakskertatalon talousarvio vuodelle 2023 (s. 20) 

 

15. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vä-
hintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosi-
kokoukselle esittää. 
 

16. Ilmoitusasiat 
- keskustellaan Kakskertatalon asemasta ja tulevaisuudesta seuran tukikohtana 

17. Kokouksen päättäminen 
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Toimintakertomus 2022
 

1. Yleistä 

1.1. Yleistavoitteet 

Kakskertaseura on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, rekisterinumero 120375 ja 
Y-tunnus 3034542-1. Sen toimialueena on Satava-Kakskerran kaupunginosa, entisen Kaks-
kerran saaristokunnan alue. Seuran tarkoituksena on työskennellä Kakskerran luonnonar-
voihin perustuvan asuinympäristön kehittämiseksi. Kehittämistyössään seura vaalii alueen 
erityispiirteitä ja historiaa. Kakskertaseura toimii alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja palve-
luiden edistämiseksi. 

1.2. Katsaus yhdistyksen toimintaympäristön kehittymiseen 

Satava-Kakskerran osayleiskaavan käsittely on useiden valitusten vuoksi vielä kesken. Kau-
punginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on kulunut jo runsaat kaksi vuotta. 

Kaupungin asukasbudjettihankkeet eivät ole edenneet odotetusti. Seuran oma hanke 
Kakskertatalon energiaratkaisun kehittämiseksi odottaa edelleen toteuttamistaan. Toinen 
Kakskertataloon liittyvä hanke, alueen ympäristön kehittäminen, sai rahoituksen kaupungin 
testamenttirahastosta. Se pääsi jo alkuun, mutta keskeytettiin talon kosteusongelmien rat-
kaisemisen ajaksi. 

1.3. Katsaus toimintaan ja talouteen 

Kakskertaseura on toiminut aktiivisesti omalla toiminta-alueellaan ja järjestöissä, joihin se 
jäsenenä kuuluu. Koronarajoitusten jälkeen toimintaa on voitu taas jatkaa ja kehittää 
myös yleisötapahtumien suhteen. Kaksi vuotta tauolla olleet Kakskertapäivät saatiin pidet-
tyä, vetovastuussa oli tällä kertaa saarten sopimuspalokunta. Päivien teemaan ’Tulta päin’ 
liittyen valittiin myös käräjien aihe ja käräjäpuheen piti palomestari (emer) Reijo Salminen.  

Vuoden Kakskertalaiseksi nimettiin tekninen johtaja Rami Aaltonen. Perusteena nimityk-
selle olivat hänen mittavat ansionsa partiolaisten ja saarten nuorten toiminnan kehittämi-
sessä ja Kakskertapäivien organisaatiossa toimiminen. 

Toiminnan painopistealueeksi on otettu saarten kylien tunnetuksi tekeminen esittelemällä 
kylien historiaa seuran 2x-lehdessä. Nyt vuoro oli Satavassa ja siellä Nikkilän kylä. Seuran 
2x-lehdessä esiteltiin kylän vanhan kanta-asukkaan Kalevi Nikkilän haastattelu. Seuran 
omistukseen siirtyneen Nikkilän vanhan tuulimyllyn mäellä voitiin taas järjestää elojuhlat. 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla 863 jäsentä, missä on merkittävää kasvua edelliseen 
vuoteen. Lisäystä toi ehkä mahdollisuus päästä Turun Pientalojen Keskusjärjestön Turku 
Energian kanssa neuvottelemaan energiasopimukseen.  

Seuran talous on pysynyt hyvänä, vaikka lisäkuluja onkin syntynyt erityisesti Kakskertata-
lon ylläpidosta. Ukrainan konfliktin aiheuttamat korotukset polttoöljyn ja sähkön hintaan 
merkitsevät huomattavaa lisäystä kiinteistömenoihin. Tilikauden alijäämä on -8 021 €, 
mikä on alustavaa arviota oleellisesti suurempi, mutta kuitenkin hallituksen tekemien eril-
lispäätösten mukainen. Hallitus esittää alijäämän siirtämistä omaan pääomaan. 

 



2x  vuosikokous  |  5

2. Toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

Tavoite 1 
Kakskertaa kehitetään saaristona, turvaten alueen olemassa olevat luontoarvot 
sekä väljän ja meluttoman saaristoasumisen virkistysarvot, kaavoittamalla saa-
rille maltillinen määrä lisäasutusta väljille omakotitonteille, kohdellen maan-
omistajia tasapuolisesti. 

Kakskertaseuran esittämät tavoitteet on otettu huomioon Satava-Kakskerran osayleiskaa-
van valmistelussa. Kaavan hyväksymisprosessi on vielä kesken. 

Tavoite 2 
Kakskertaseuran sekä myös muiden kakskertalaisten yhteisöjen käytettävissä 
on tarkoitukseen soveltuva kokoontumispaikka.  

Kakskertatalo säilyy edelleen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella saarten yh-
teisöjen käytössä. Talon ylläpito on vaatinut huomattavasti lisäresursointia vuokralaisilta, 
Kakskerran Kaksoispisteeltä ja Kakskertaseuralta. Uutena ongelmana tuli kellarikerroksen 
kosteusvaurio, johon etsitään nyt ratkaisua.  

Talon maalaus on saatettu loppuun ja ympäristön kehittäminen on aloitettu tarkoitukseen 
myönnetyllä määrärahalla. Se keskeytyi ja odottaa kosteusongelman ratkaisua. 

Tavoite 3 
Kakskertaseuran omistama Nikkilän mylly on paikallisena kotiseutunähtävyy-
tenä yleisölle avoin tutustumiskohde. 

Myllyllä pidetään avoimena yleisötilaisuutena vuosittain elokuun lopulla myllyjuhla ja myl-
lylle on järjestetty myös opastettuja käyntejä.  

Tavoite 4 
Kakskertalaisten vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteisöllisyys ja yh-
teenkuuluvuuden tunne säilyy ja vahvistuu sekä kakskertalaisten yhteisöjen 
keskinäinen yhteistyö tiivistyy. 

Kakskertaseura järjesti yksin sekä yhteistyössä muiden Kakskerrassa toimivien yhteisöjen 
kanssa seuran jäsenkuntaa ja muita saarilla asuvia palvelevia tapahtumia, joissa on ollut 
koronavuosien jälkeen ilahduttava määrä osallistujia. Tapahtumista on uutisoitu kuvien 
kera seuran kotisivuilla. 

Tavoite 5 
Kakskertaseuran jäsenet saavat jäsenetuna seuran oman lehden, jossa ajan-
kohtaisten seuran kannanottojen lisäksi kerrotaan seuran toiminnasta ja kaks-
kertalaisuudesta sekä kyläyhteisöistä asukkaineen ja elinkeinoineen. Lehdestä 
maksettavat taitto-, painatus- ja jakelukulut katetaan ilmoitustuotoilla. 

Seura julkaisi kaksi 2x-lehteä. Artikkelit painottuivat kotiseudun tunnetuksi tekemiseen ja 
elämään saarilla. Kaikki lehden kuvat, artikkelit sekä toimitustyö on saatu maksuttomana 
vapaaehtoistyönä. Ilmoitustuottotavoite ei joulunumeron osalta toteutunut suunnitellusti.  

Tavoite 6 
Kakskerran koululle saadaan oma koulurakennus entisen koulun paikalle. 

Hanke ei vielä sisälly kaupungin koulurakentamisen ohjelmaan, mikä on tavoitteenamme.  
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Tavoite 7 
Satavan ja Kakskerran silloilla liehuvat liput virallisina ja vakiintuneina liputus-
päivinä kakskertalaisten kotiseutuhengen kohottajana. 

Liputukset on hoidettu suunnitellusti kaikkina virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä ja 
harkinnan mukaan myös muulloin. Vuonna 2022 oli liputuksia yhteensä 25 päivänä. 

Tavoite 8 
Kakskertaseuran toimintavalmiudet seuran tarkoituksen toteuttamiseksi para-
nevat. 

Kakskertaseura on nimennyt edustajansa ja osallistunut aktiivisesti niiden yhdistysten tilai-
suuksiin, joihin se on liittynyt jäseneksi. Näitä ovat Turkuseura-Åbosamfundet ry, Suomen 
Kotiseutuliitto ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry ja Varsin Hyvä ry.  

Tavoite 9  
Kakskerran kulttuuriperinnettä tallentuu jälkipoville. 

Kevään 2X-lehdessä jatkettiin saarten kylien esittelyä. Esittelyssä oli Nikkilä Satavassa.  

Lehdissä kerrottiin myös asukkaiden omia kokemuksia ja muistoja saarilta sekä esiteltiin 
saarten ammatinharjoittajia. 

Tavoite 10 
Jalkaisin ja pyöräillen liikkumisen turvallisuus Kakskerrassa paranee.  Ulkoilu-
reiteistä on tietoa käytettävissä. 

Satava-Kakskerran osayleiskaavaan seura on esittänyt merkittäväksi kevyenliikenteen väy-
lät Samppaantien ja Vapparintien varteen. Ne sisältyvät hyväksyttyyn kaavaan.  

Seura on kartoittanut olemassa olevia ja turvallisia ulkoilureittejä järjestämällä niille opas-
tettuja vaellusretkiä. 

Tavoite 11 
Saarten asukkaiden asumisolosuhteet paranevat. 

Saarilla toimivan vesiosuuskunnan toiminta jatkuu liittyjien vapaaehtoisuuteen perustuen.  
Kakskertaseuran jäsenillä on mahdollisuus saada sähkösopimus Turku Energian kanssa Tu-
run Pientalojen Keskusjärjestön neuvottelemaan hintaan.  

Tavoite 12 
Kakskerranjärven kalastus- ja virkistyskäyttöä tehostetaan 

Kakskerranjärven neuvottelukuntaan osallistumalla seurataan järven rehevöitymistilannetta 
ja Kakskertatalon viereisen kosteikon toimivuutta.  

Asiattomaan kalastukseen ja ravustukseen on tarvittaessa puututtu ja neuvoteltu niistä 
asianomaisten osakaskuntien kanssa. Brinkhallin uimarannan siisteyteen ja käytettävyy-
teen (mm. pysäköinti) on pyritty vaikuttamaan. Talvella jäälle aurataan yksityisin voimin 
hiihto- ja luisteluradat. Kakskertaseura teki kaupungille aloitteen, että kaupunki ottaisi ra-
tojen kunnostuksen hoitoonsa. Samalla pyydettiin myös entisen koulun kentän jäädyttä-
mistä ja kunnostamista lasten ulkoilukäyttöön. 
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3. Toiminnan kehittäminen 
Kakskertaseuran varsin laaja-alainen toiminta jatkuu vakiintuneessa muodossa ja perustuu 
vapaaehtoistyöhön. Kuitenkin monien projektien ja tapahtumien toteuttaminen edellyttää 
sen suuruisia maksullisia hankintoja, ettei niitä kaikkia kyetä jäsenmaksutuloilla kattamaan. 
Lisärahoitusta on hankittu panostamalla 2x-lehden ilmoitushankintaan, kehittämällä uusia 
myyntituotteita, mm. valokuvauskilpailu ja siihen liittyvä maksullinen kalenteri vuodelle 
2023, ja selvittämällä mahdollisuuksia ulkoiseen rahoitukseen. 
4. Yhdistyksen päätöksenteko 
Kakskertaseuran vuosikokous pidettiin 15.2.2022 Kakskertatalolla. Sääntömääräisinä asi-
oina kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousar-
vion vuodelle 2022. Kokous valitsi seuralle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja halli-
tuksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä tilin-/toiminnantarkastajat. 

Kokous hyväksyi Kakskertaseuran osalta myös Kakskertatalon tilinpäätöksen vuodelta 2021 
sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Kakskertatalon talous hoidetaan 
erillisenä Kakskertaseuran taloudesta, mutta tilinpäätösvaiheessa se yhdistetään siihen.   

5.  Kakskertaseuran jäsenyydet ja edustukset 

Turkuseura-Åbosamfundet ry 
Turkuseuran kaupunginosajaosto (toimii myös Kotiseutuliiton alueorganisaationa): 
varsinainen jäsen Raimo Västinsalo; varajäsen Pasi Vaimala. 

Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n johtokunta:  
varsinainen jäsen Marko Viljanen; varajäsen Pertti Lindholm. 

Kakskerranjärven neuvottelukunta (2021-2025): Ritva Nummiora  

6.  Huomionosoitukset ja avustukset 

Avustuksia jaettiin Ukrainalle 500 €, Satava-Kakskerran sopimuspalokunnalle 500 € nuori-
soleirikustannuksiin ja Kakskerran Kaksoispisteelle 500 € kesäleiritoimintaan. 

7. Annetut lausunnot ja kirjelmät viranomaisille 

Uusittiin aloite Turun kaupungin liikuntatoimelle Kakskerta-Satavan ulkoliikuntapaikkojen 
kunnostamiseksi (koulun urheilukenttä ja järven hiihtoladut ja luisteluradat). ELY-keskuk-
selle tehtiin aloite saarten pääteiden kunnostamiseksi ja ns. Pikkujärven tiealueen korotta-
miseksi. Turkuseuran kautta annettiin haaste kaikille kaupunginosaseuroille Ukrainan avus-
tamiseksi. 

8.  Sisäinen hallinto 

HALLITUS 

Raimo Västinsalo puheenjohtaja Seppo Muurinen varapuheenjohtaja 
Mika Eklund   Jarkko Koskinen 
Piia Kramsu   Hanna Mujunen 
Juha Mäki   Riina Tuokko 
Pasi Vaimala  Marko Viljanen 
 
Vuonna 2022 hallitus piti 10 kokousta. Hallituksen päätöksistä uutisoitiin omalla palstallaan 
seuran kotisivuilla. 
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HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA 

Työvaliokunnan muodostivat puheenjohtajat ja sihteeri. Työvaliokunta kokoontui 10 kertaa 
valmistelemaan hallituksessa käsiteltävät asiat. 

TOIMIKUNNAT 

Hallitus nimesi asioiden valmistelua varten toimikunnat ja työryhmät sekä nimesi niille pu-
heenjohtajat ja jäsenet. Toimikuntien kokoonpanot löytyvät kotisivuiltamme. 

A s u m i s -  j a  y m p ä r i s t ö t o i m i k u n t a 

E r ä -  j a  k a l a s t u s t o i m i k u n t a 

H i s t o r i a -  j a  k o t i s e u t u t o i m i k u n t a 

K u l t t u u r i -  j a  t o i m i n t a t y ö r y h m ä 

T a l o t o i m i k u n t a 
Toimikunta on yhteistoimikunta, jonka toisena osapuolena on Partiolippukunta Kakskerran 
Kaksoispiste. Toimikunta hoitaa ja käsittelee Kakskertataloa koskevat asiat. 

T i e d o t u s t o i m i k u n t a 

2x - l e h d e n  t o i m i t u s 

K a k s k e r t a p ä i v ä n  j ä r j e s t ä m i s r y h m ä 
 
YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 

Kakskertaseuralla ei ole palkattua henkilökuntaa. Kaikki työt on suoritettu maksuttomana 
vapaaehtoistyönä. Sihteerinä, rahastonhoitajana ja tiedotusvastaavana oli Jarkko Koskinen. 

YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJAT 

Tilin-/toiminnantarkastajina olivat Markku Kalliomäki ja Paula Palmroth sekä heidän vara-
miehenään Raimo Lehtinen.  

Kakskerrassa 26. tammikuuta 2023 

 

Raimo Västinsalo  Seppo Muurinen 
 
 
Mika Eklund   Jarkko Koskinen   
 
 
Piia Kramsu   Hanna Mujunen   
 
 
Juha Mäki   Riina Tuokko 
 
 
Pasi Vaimala  Marko Viljanen 
 



2x  vuosikokous  |  9

Tuloslaskelma 2022
 

   1/2022 - 12/2022 1/2021 - 12/2021  
      
   Varsinainen toiminta  -19 421,87 -5 327,52  
      Varsinaisen toiminnan tuotot 9 355,42 15 145,49  
         Myyntituotot  9 355,42 15 145,49  
            3000, Tuotot, 2x-lehti 3 290,00 3 750,00  
            3001, Tuotot, juhlat ja juhlapäivät 1 910,00 1 925,75  
            3003, Tuotot Kakskertatalo 4 155,42 4 469,74  
            3030, Avustukset  0,00 5 000,00  
      Varsinaisen toiminnan kulut -28 777,29 -20 473,01  
         Poistot  -174,64 -232,81  
           Suunnitelman mukaiset poistot -174,64 -232,81  
               6830, Poistot koneista ja kalustosta -174,64 -232,81  
         Muut kulut  -28 602,65 -20 240,19  
            Vapaaehtoiset henkilösivukulut -17 454,71 -15 483,49  
               7000, Kulut, 2x-lehti -5 000,54 -4 683,06  
               7001, Kulut, jäsenkirjeet ym. tiedotus -1 456,38 -1 430,09  
               7002, Kulut, juhlat ja juhlapäivät -3 329,37 -2 789,56  
               7003, Kulut Kakskertatalo -7 668,42 -6 580,78  
            Muut hallintokulut  -11 047,94 -4 756,70  
               7700, Toimitilakulut -2 752,14 0,00  
               7881, Jäsenmaksut -140,00 -140,00  
               7882, Kirjanpito -495,50 -385,64  
               7900, Puhelin- ja tietoliikennekulut -1 279,68 -1 279,68  
               7940, Toimisto- ja hallintokulut -45,98 -84,95  
               7965, Pankin kulut -448,46 -436,57  
               7970, Merkkipäivät ym. muistamiset -120,00 -110,00  
               7979, Muut varsinaisen toiminnan kulut -5 766,18 -2 319,86  
            Muut liikekulut  -100,00 0,00  
               8700, Muut liikekulut -100,00 0,00  
         Täsmäytyserot  0,00 -0,01  
               7990, Täsmäytyserot 0,00 -0,01  
      
   Tuotto-/kulujäämä  -19 421,87 -5 327,52  
      
   Varainhankinta  11 400,78 8 813,94  
      Varainhankinnan tuotot 14 046,75 12 468,00  
         8010, Jäsenmaksut  11 767,00 11 175,00  
         8070, Myyjäisten tuotot 1 396,85 0,00  
         8080, Kirjojen yms. myynti 732,90 203,00  
         8090, Viirien myynti 150,00 1 090,00  
      Varainhankinnan kulut -2 645,97 -3 654,06 
         8680, Jäsenmaksut  -1 026,00 -1 032,00  
         8690, Kirjat yms. kulut -1 619,97 -2 622,06  
      
   Tuotto-/kulujäämä  -8 021,09 3 486,42        
      
   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -8 021,09 3 486,42  
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    31.12.2022 31.12.2021  
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat     
   Aineelliset hyödykkeet     
         Koneet ja kalusto  523,93 698,57  
            1160, Koneet ja kalusto 523,93 698,57  
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 523,93 698,57  
   Sijoitukset      
         Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09  
            1440, Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09  
   Sijoitukset yhteensä  84,09 84,09  
Pysyvät vastaavat yhteensä 608,02 782,66  
Vaihtuvat vastaavat     
   Saamiset      
      Pitkäaikaiset      
         Lainasaamiset  2 165,51 2 110,48  
            1650, Lainasaamiset, pitkäaikaiset 2 165,51 2 110,48  
      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 165,51 2 110,48  
      Lyhytaikaiset      
         Siirtosaamiset  150,00 100,00  
            Siirtosaamiset  150,00 100,00  
               1849, Muut siirtosaamiset 150,00 100,00  
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 150,00 100,00  
   Saamiset yhteensä  2 315,51 2 210,48  
   Rahat ja pankkisaamiset 22 112,78 30 064,26  
         Pankkisaamiset  22 112,78 30 064,26  
            1910, TSOP FI20 5711 2740 0121 04 22 042,59 30 026,04  
            1920, Kakskertatalo TSOP FI70 5711 2740 0135 32 70,19 38,22  
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24 428,29 32 274,74  
VASTAAVAA YHTEENSÄ  25 036,31 33 057,40                
VASTATTAVAA      
Oma pääoma      
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 28 230,04 24 743,62  
         Edellisten tilikausien voitto (tappio) 28 230,04 24 743,62  
            2250, Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 28 230,04 24 743,62  
   Tilikauden tulos  -8 021,09 3 486,42  
   Oma pääoma yhteensä  20 208,95 28 230,04  
Vieras pääoma      
   Lyhytaikainen vieras pääoma    
         Saadut ennakot  1 000,00 1 000,00  
            2860, Saadut ennakot 1 000,00 1 000,00  
         Muut velat   3 827,36 3 827,36  
            2940, Muut velat  3 827,36 3 827,36  
   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 827,36 4 827,36  
Vieras pääoma yhteensä  4 827,36 4 827,36  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  25 036,31 33 057,40  
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Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on työskennellä Kakskerran luonnonarvoihin perustuvan asuinympä-
ristön kehittämiseksi. Kehittämistyössään seura vaalii alueen erityispiirteitä ja historiaa. 
Kakskertaseura toimii alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja palveluiden edistämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kakskertaseura toimii seuraavien tavoitteiden saavutta-
miseksi: 

Tavoite 1 
Kakskertaa kehitetään saaristona, turvaten alueen olemassa olevat luontoarvot 
sekä väljän ja meluttoman saaristoasumisen virkistysarvot, kaavoittamalla saa-
rille maltillinen määrä lisäasutusta väljille omakotitonteille, kohdellen maan-
omistajia tasapuolisesti. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura pyrkii vaikuttamaan kaavoituksesta päät-
tävien viranomaisten ja poliitikkojen mielipiteisiin ja päätöksiin. 

Tavoite 2 
Kakskertaseuran sekä myös muiden kakskertalaisten yhteisöjen käytettävissä 
on tarkoitukseen soveltuva kokoontumispaikka. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura ja Kakskerran Kaksoispiste ylläpitävät 
yhteisesti vuokraamaansa Kakskertataloa. Tavoitteena olevalle uudelle kouluraken-
nukselle pyritään varaamaan riittävät monikäyttötilat tähän tarkoitukseen. 

Tavoite 3 
Kakskertaseuran omistama Nikkilän mylly on paikallisena kotiseutunähtävyy-
tenä yleisölle avoin tutustumiskohde. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura varautuu esittelemään myllyä kysynnän 
perusteella ja järjestää kaikille avoimen myllyjuhlan elokuun lopulla.  

Tavoite 4 
Kakskertalaisten vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteisöllisyys ja yh-
teenkuuluvuuden tunne säilyy ja vahvistuu sekä kakskertalaisten yhteisöjen 
keskinäinen yhteistyö tiivistyy. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura järjestää yksin sekä yhteistyössä muiden 
Satava-Kakskerrassa toimivien yhteisöjen kanssa seuran jäsenkuntaa palvelevia ja 
lisäksi kaikille tarkoitettuja koulutus-, keskustelu- ja viihdetilaisuuksia ja kotiseutu-
retkiä, jotka muodostavat vuotuisen tapahtumakalenterin. Uutena tapahtumana jär-
jestetään kesäiset pyöräily-/kävelyretket. 

Tavoite 5 
Kakskertaseuran jäsenet saavat jäsenetuna seuran oman lehden, jossa ajan-
kohtaisten seuran kannanottojen lisäksi kerrotaan seuran toiminnasta ja kaks-
kertalaisuudesta sekä kyläyhteisöistä asukkaineen ja elinkeinoineen. Lehdestä 
maksettavat taitto-, painatus- ja jakelukulut katetaan ilmoitustuotoilla. 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseura julkaisee kaksi 2X-lehden numeroa.  
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Tavoite 6 
Kakskerran koululle saadaan oma koulurakennus entisen koulun paikalle. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura toimii sen hyväksi, että Turun kaupungin 
taloussuunnitelmaan varataan rahat koulun suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Tavoite 7 
Satavan ja Kakskerran silloilla liehuvat liput virallisina ja vakiintuneina liputus-
päivinä kakskertalaisten kotiseutuhengen kohottajana. 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseura nostaa ja laskee liput virallisina ja vakiin-
tuneina liputuspäivinä ja harkinnan mukaan myös muina suositeltuina liputuspäi-
vinä. Seura vastaa myös lippujen ja lipputankojen huoltamisesta ja uusimisesta.  

Tavoite 8 
Kakskertaseuran toimintavalmiudet seuran tarkoituksen toteuttamiseksi para-
nevat. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Kakskertaseura nimeää edustajansa ja osallistuu aktiivi-
sesti niiden yhdistysten tilaisuuksiin, joihin se on liittynyt jäseneksi: Turkuseura-
Åbosamfundet ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry ja 
Varsin Hyvä ry. 

Tavoite 9 
Kakskerran kulttuuriperinnettä tallentuu jälkipoville. 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseura jatkaa saarten kylien esittelyä. Seuran 
2x-lehdessä jatketaan juttusarjaa Satavan ja Kakskerran kylistä esittelemällä kylien 
historiaa ja haastattelemalla niiden vanhoja kanta-asukkaita. Jatketaan Kakskerran 
menneisyydestä kertovien merkkien (vanhat/kadonneet asuinpaikat, tielinjat, kallio-
piirrokset, aluetta kuvaavat taulut ja piirrokset, ym.) kartoittamista. 

Tavoite 10 
Jalkaisin ja pyöräillen liikkumisen turvallisuus Kakskerrassa paranee. Ulkoilu-
reiteistä on tietoa käytettävissä. 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseura pyrkii varmistamaan, että osayleiskaa-
vaan merkityt kevyenliikenteen väylät Samppaantien ja Vapparintien varteen säily-
vät kaavassa. Ulkoilureittejä kartoitetaan ja testataan järjestämällä luontoretkiä. 

Tavoite 11 
Saarten asukkaiden asumisolosuhteet paranevat. 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseura pyrkii vaikuttamaan alueen kunnallistek-
niikan kehittämiseen asukkaita ja maanomistajia oikeudenmukaisesti kohtelevalla 
tavalla. 

Tavoite 12 
Kakskerranjärven kalastus- ja virkistyskäyttöä tehostetaan 

Tavoitteen toteuttamiseksi Kakskertaseuran Erä- ja kalastustoimikunta koordinoi jär-
ven osakaskuntien yhteistyötä kalastuksen ja ravustuksen kehittämiseksi ja toimin-
nalle tarvittavien käytännön toimintaohjeiden laatimiseksi. Seura osallistuu hankkei-
siin, jotka pyrkivät vaikuttamaan järven tilan parantamiseen ja virkistyskäytön lisää-
miseen. Seura nimeää edustajansa Kakskerranjärven neuvottelukuntaan. 
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Tapahtumakalenteri 2023
Neulomakerho 
17.1-25.4. ja 12.9.-5.12. parittomien viikkojen tiistaina kello 18-20 Kakskertatalolla; 
kesälaiturit 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., ja 1.8. kello 18-20 

Kirjapiiri 
tiistaisin kello 17-18 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 26.9., 24.10. ja 21.11. Kakskertatalolla 

Tammikuu 
Kuvailta su 22.1. kello 15 Kakskertatalolla; Jukka Lämsä; kahvitus 

Helmikuu 
Vuosikokous ke 15.2. kello 18; kahvitus 

Maaliskuu 
Missiotreffit Hennalassa su 12.3. kello 12-14; kahvitus ja mehu 

Huhtikuu 
Patikkaretki Nunnavuorelle 

Toukokuu 
Kaatuneitten muistopäivä su 21.5. Kakskerran kirkolla; kahvitus 

Kesäkuu 
Kirppis Seuraintalolla Satavassa su 18.6. kello 12-15 
Pyöräily/kävely 
- ti 13.6. kello 19, treffit Hyyrtiläntien laavulla 
- ti 27.6. kello 19, treffit Harjattula Juhokusti 

Heinäkuu 
Kakskertapäivät la 1.7. Museotorpalla 
Pyöräily/kävely 
- ti 11.7. kello 19, treffit Ekvallan uimarannalla 
- ti 25.7. kello 19, treffit Hirvensalo Maanpääntien päässä bussin kääntöpaikalla 

Elokuu 
Myllyjuhla la 26.8. kello 13-15 Nikkilän myllyllä (musiikki Jari Hauninen & kni) ja illalla 
elotulet Satavan sillalla; kahvitus 

Syyskuu: Patikkaretki 

Lokakuu 
Sadonkorjuupäivä su 22.10. kello 12-15 Kakskertatalolla, teemana lähiruoka ja paikalla 
kädentaitajia; soppatarjoilua 

Marraskuu 
Retki joulumarkkinoille/ kädentaitomessuille 
Kranssikurssi Bloomworks/Flör 

Joulukuu 
Itsenäisyyspäivän kirkko ja sankarivainajien muistaminen Kakskerran kirkolla ke 6.12. kello 
12, kahvitus Hennalassa 
Kauneimmat joululaulut Kakskerran kirkossa; glögi ja piparit 
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           2023 2022 
                    talousarvio toteutuma 
VARSINAINEN TOIMINTA        
Tiedotustoiminta         
 Tuotot       4 000 3 140 

 Kulut         
  2x-lehti, painatus      -4 000 -3 869 

  muu tiedotustoiminta       
  - jäsenkirjeet, painatus     -500 -1 038 

  postimaksut      -1 300 -2 247 
Juhlat ja juhlapäivät        
 Tuotot         
  Kakskertapäivä      400 396 

 Kulut         
  liputus, kukat yms.      -1 200 -1 210 
Muu varsinainen toiminta        
 Tuotot (jäsentilaisuudet, osallistumismaksut, ym.)  300 2 445 

 Kulut         
  vakuutukset      -120 -119 

  jäsenmaksut (Turkuseura, Kotiseutuliitto ja TPK)    -1 200 -1 166 
  kirjanpito       -500 -496 
  internet-kulut      -1 280 -1 280 
  pankin kulut      -500 -448 
  merkkipäivät ja muistamiset     -200 -500 
  muut kulut (jäsentilaisuudet, yms.)      

   - jäsentilaisuudet      -1 000 -5 014 
   - muut sekalaiset kulut     -800 -1 451 
 Kakskertatalo         

   - talon käyttökustannukset    -5 000 -6 155 
   - ympäristön kehittäminen, Turun testamenttirahoitus -1 800 -1 065 
            

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ     -15 700 -20 076 
            

VARAINHANKINTA         
 Tuotot         
  jäsenmaksut      11 500 11 662 

  viirien, kirjojen, yms. myynti     1 200 1 358 
  muut tuotot      300 96 
 Kulut         

  viirit, käsityötarvikkeet yms.     -200 -1 023 
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ     12 800 12 093 

            
         Tulos -1 900 -7 984 
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Henkilo valinnat
Seuran toimintaa johtaa ja suunnittelee vuosikokouksessa valittava hallitus, johon 
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on 
erovuorossa. Hallitusta valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että sen jäseniksi 
valitaan sekä Kakskerran alueella vakinaisesti että osan vuotta asuvia. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 oli seuraava (suluissa toimikausi): 
puheenjohtaja Raimo Västinsalo (2022) varapuheenjoht. Seppo Muurinen (2022) 

Mika Eklund (2021-2022)  Jarkko Koskinen (2022-2023)  

Piia Kramsu (2021-2022)  Hanna Mujunen (2021-2022) 

Juha Mäki (2021-2022)  Riina Tuokko (2022-2023) 

Pasi Vaimala (2022-2023)  Marko Viljanen (2022-2023) 

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä ovat vuonna 2023 erovuorossa Mika Eklund, Piia 
Kramsu, Hanna Mujunen ja Juha Mäki. Lisäksi Marko Viljanen on ilmoittanut jäävänsä 
pois hallituksesta vuosikokouksen jälkeen. 

Kakskertaseuran tilin- ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Markku Kalliomäki ja 
Paula Palmroth sekä heidän varamiehenään Raimo Lehtinen. He ovat toimineet 
tarkastajina myös Kakskertatalolle.  

 
Suoritetaan seuraavat henkilövalinnat: 

• puheenjohtaja vuodeksi 2023: ______________________________ 
 

• varapuheenjohtaja vuodeksi 2023: __________________________ 
 

• valitaan 4 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2023-2024 

_________________________         ________________________ 

_________________________         ________________________ 

ja Marko Viljasen tilalle hänen toimikautensa loppuajaksi __________________ 

 
• valitaan 2 tilin-/toiminnantarkastajaa 

_________________________         _______________________  

ja heille varamies      ____________________________________  

Todetaan hallituksen jäsenten jakautuminen vakinaisiin asukkaisiin ja osan vuotta 
asuviin (kesäasukkaisiin). 
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Kakskertatalon talotoimikunta huolehti talon asioista Kakskertaseuran ja Kakskerran Kak-
soispisteen välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Talotoimikunta kokoontui vuoden aikana 
seitsemän kertaa: 20.1. 9.5. 2.7. 9.8. 14.9. 6.10. ja 7.11. Asioita hoidettiin myös netin ja 
puheluiden avulla. 

Talotoimikuntaan kuuluivat Kakskertaseurasta Seppo Muurinen (puheenjohtaja) ja Jarkko 
Koskinen ja Kakskerran Kaksoispisteestä Outi Kauppi (talon isännöitsijä) ja Jani Eteläkoski. 
Outi Kauppi on hoitanut tilejä ja toiminut sihteerinä ja hoitanut talon varauskirjaa. Tilitoi-
misto Tili-Vinkki Oy on huolehtinut kirjanpidosta. 

Vuosi 2022 oli erittäin haasteellinen taloudellisesti. Koronapandemia vaikutti vielä voimak-
kaasti alkuvuonna ja samoin teki rikkoutunut jätevesipumppaamo, joka saatiin korjatuksi 
vasta huhtikuussa. Öljynhinta oli korkealla ja varsinkin syksystä lähtien talon sisäilmaon-
gelmat vaikuttivat talon toimintaan. Kakskertaseura ja Kakskerran Kaksoispiste maksoivat 
kumpikin talon kuluista 4500 €. Kaupungilta saatiin kuukauden vuokrakompensaatio ja 
vuokralaiselle annettiin alennuksia vuokriin. Kaupungilta anottiin laajempaa tukea, mutta 
turhaan. 

Talon maalausprojekti saatiin valmiiksi. Partiolaiset maalasivat myös jonkin verran sisäsei-
niä. Öljymittari tuli korjattua, samoin patteri ja hanavuoto. Talon pääoven eteen osana pi-
haprojektia saatiin esteetön kulku. Pihakalusteet hankittiin valmiiksi. Talon sisäilmaongel-
mat saivat kuitenkin aikaan sen, että päätettiin siirtää pihaprojektin toteuttaminen ja maa-
lämpöprojekti tuonnemmaksi. Odotetaan mikrobiselvityksien aikaansaamia suunnitelmia ja 
toimenpiteitä. Tähän mennessä Turun kaupungin toimesta on tiivistetty putkien läpivien-
tejä, siivottu ja purettu ns. partiolaisten bunkkeri autotallin yhteydessä ja pannuhuoneesta 
on viety vanhoja rakennelmia pois. Rakennelmat ovat olleet paikallaan siitä lähtien, kun 
talo vuokrattiin 1985. 
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Kakskertatalolla järjestettiin 18.5. Turun kaupungin pormestaritapaaminen. Pormestari 
Minna Arve halusi keskustella partiolaisten kanssa ja hän vastasi tilaisuuteen osallistuvien 
kysymyksiin. Tilaisuus oli avoin kaikille ja markkinoitu isolla ilmoitustaululla ja myös laajasti 
kaupungin toimesta. Tilaisuuden ohjelmasta vastasivat Kakskertaseura ja Kakskerran Kak-
soispiste yhdessä. Pormestari istutti lipputangon luokse alppiruusun muistoksi käynnistään 
ja hänelle annettiin kirje, jossa pyydettiin tukea kaupungilta Kakskertatalolle, hän sai myös 
kakskertasukat. 

Talon aurauksista ja hiekoituksista on ollut sopimus Heikki Muurisen kanssa. Sähkösopi-
mus uusittiin kaksivuotiseksi Turku Energian kanssa. 

Turun kaupungilta tuli vuokran korotustieto, vuokra on 856,94 €/kk (aikaisempi 791,05 €). 

Kakskertatalon käytöstä on peritty 35 €/ilta tai 60 € koko päivä (vrk). Kakskertatalon esite 
hintoineen ja yhteystietoineen löytyy Kakskertaseuran verkkosivuilta. 

Kakskertatalon tilit selviävät erillisestä tilikertomuksesta. 

Kakskertatalon päiväkirjan mukaan 1691 henkilöä osallistui talon tilaisuuksiin (edellisenä 
vuonna 1466). Tässä tulee huomioida, että suuri osa partiokokouksista pidettiin ulkona  
hometilanteen takia. Näistäkin on merkintä päiväkirjassa. Osa partiojohtajista oireili niin 
pahasti, että kokouksia pidettiin myös muualla kuin talolla. Kakskertatalon käyttökertoja oli 
141 (edellisenä vuonna 129).  

Talotoimikunta piti voimassa päätöksen, ettei taloa vuokrata nuorison tilaisuuksiin, joissa 
on odotettavissa hankaluuksia esim. alkoholin käytön takia. 

 

Taloa ovat käyttäneet mm. 

Kakskertaseura ja sen työryhmät 

Partiolaiset (Kakskerran Kaksoispiste) 

Tiistaikerho (seniorit) 

Tiehoitokunnat 

Rantakunnat 

Myyjäiset ja kirpputori 

Kakskerran järven suojeluyhdistys 

Rippijuhlat (poikkeuksellisen monta) 

Valmistujaisjuhlat 

Syntymäpäivät 

Sadonkorjuujuhla 

Neulomakerho 

Lukupiiri 

Yrttiluento 

Kaffenystävät 

Askartelu- ja teemaillat 

Talkootilaisuudet 

Pormestarivierailu 

 

Kakskertatalon talotoimikunta 
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  1/2022 - 12/2022 1/2021 - 12/2021 

   
   Varsinainen toiminta -110,07 -4 600,77 
      Varsinaisen toiminnan tuotot 15 510,84 8 939,48 
         Myyntituotot 15 510,84 8 939,48 
            3020, Asukkaan vuokra 5 025,84 6 154,48 
            3021, Käyttövuokrat 10 485,00 920,00 
            3030, Avustukset 0,00 1 800,00 
            3080, Muut tuotot 0,00 65,00 
      Varsinaisen toiminnan kulut -15 620,91 -13 540,25 
         Henkilöstökulut 0,00 0,00 
         Poistot -142,04 -189,34 
      Suunnitelman mukaiset poistot -142,04 -189,34 
         6830, Poistot koneista ja kalustosta -142,04 -189,34 
         Muut kulut -15 478,85 -13 350,91 
            Muut kulut -14 543,89 -13 152,47 
               7000, Talon vuokra / Turun kaupunki -8 701,55 -9 204,24 
               7001, Talon hoitokulut -5 472,05 -3 572,63 
               7002, Talon sähkö -370,29 -375,60 
            Muut hallintokulut -934,96 -198,44 
               7880, Kirjanpito -714,46 0,00 
               7920, Vakuutukset ja vahingonkorvaukset -50,00 -50,00 
               7940, Toimisto- ja hallintokulut -19,48 0,00 
               7965, Pankin kulut -151,02 -148,44 
         Täsmäytyserot -0,02 0,00 
            7990, Täsmäytyserot -0,02 0,00 
   
   Tuotto-/kulujäämä -110,07 -4 600,77 
   Varainhankinta 0,00 0,00 
   Tuotto-/kulujäämä -110,07 -4 600,77 
   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00 0,00 
   Tuotto-/kulujäämä -110,07 -4 600,77 
   Tilikauden tulos -110,07 -4 600,77 
   Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 
   
   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -110,07 -4 600,77 

 

Kakskertatalo, tulojen ja kulujen jako   

 Yhteensä Kakskertaseura 
Kakskerran       
Kaksoispiste 

Tuotot 15510,84 7755,42 7755,42 
Kulut 15620,91 7810,46 7810,46 
Yli-/alijäämä -110,07 -55,03 -55,03 

    
Kakskerran Kaksoispisteen velan lisäys/vähennys Kakskertaseuralle 55,03 
Saldo 1.1.2022   2110,48 
Saldo 31.12.2022   2165,52 
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   31.12.2022 31.12.2021 
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
   Aineettomat hyödykkeet    
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä  0,00 0,00 
   Aineelliset hyödykkeet    
         Koneet ja kalusto  426,12 568,16 
            1160, Koneet ja kalusto  426,12 568,16 
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä  426,12 568,16 
   Sijoitukset yhteensä  0,00 0,00 
Pysyvät vastaavat yhteensä  426,12 568,16 
Vaihtuvat vastaavat    
   Vaihto-omaisuus yhteensä  0,00 0,00 
   Saamiset    
      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  0,00 0,00 
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  0,00 0,00 
   Saamiset yhteensä  0,00 0,00 
   Rahoitusarvopaperit yhteensä  0,00 0,00 
   Rahat ja pankkisaamiset  70,19 38,22 
         Pankkisaamiset  70,19 38,22 
            1910, TOP FI70 5711 2740 0135 32 70,19 38,22 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  70,19 38,22 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  496,31 606,38 

     
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
   Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -4 220,98 379,79 
         Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 220,98 379,79 
            2250, Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 220,98 379,79 
   Tilikauden tulos  -110,07 -4 600,77 
   Oma pääoma yhteensä  -4 331,05 -4 220,98 
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä  0,00 0,00 
Pakolliset varaukset yhteensä  0,00 0,00 
Vieras pääoma    
   Pitkäaikainen vieras pääoma    
         Muut velat  0,00 0,00 
            2720, Muut velat, pitkäaikaiset  0,00 0,00 
   Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 0,00 
   Lyhytaikainen vieras pääoma    
         Saadut ennakot  1 000,00 1 000,00 
            2860, Saadut ennakot  1 000,00 1 000,00 
         Muut velat  3 827,36 3 827,36 
            2940, Muut velat  3 827,36 3 827,36 
   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 827,36 4 827,36 
Vieras pääoma yhteensä  4 827,36 4 827,36 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  496,31 606,38 
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Kakskertatalon toimintaa ohjaa Kakskertaseuran ja Kakskerran Kaksoispisteen välinen yh-
teistyösopimus. Talo on ollut kaupungilta vuokralla vuoden 1985 tammikuusta alkaen. 

Kakskertatalon taloudellinen tilanne on entisestään huonontunut. Öljy ja sähkö ovat kallis-
tuneet ja kaupungille maksettava vuokra nousi paljon. Käydään kaupungin kanssa neuvot-
teluja siitä, miten talon toimintaa voidaan jatkaa, voisiko kaupunki myöntää tukea jossain 
muodossa. Nyt kumpikin yhdistys anoo toiminta-avustusta, mutta saatavat summat ovat 
pieniä ja tarkoitettu nimenomaan toimintaan. Kakskertaseura ja Kakskerran Kaksoispiste 
joutuvat maksamaan talon kuluista 10 000 €. 

Kakskertatalolla havaittu ja tutkittu sisäilmaongelma saanee Turun kaupungin suoritta-
maan taloremontin. Pihaprojekti ja maalämpöprojekti on laitettu odottamaan homeongel-
man aikaansaamaa ratkaisua. Projektien siirroista on sovittu myös kaupungin kanssa.    
Talotoimikunta seuraa tilannetta tarkasti ja tekee talon toimintaan vaikuttavien asioiden 
kohdalla vaadittavat päätökset.  

Talotoimikunta kokoontuu aina tarvittaessa. Talotoimikunta valitsee keskuudestaan tarvit-
tavat vapaaehtoiset vastuuhenkilöt. Talotoimikuntaan kuuluvat: Kakskertaseura ry: Seppo 
Muurinen ja Jarkko Koskinen. Kakskerran Kaksoispiste ry: Outi Kauppi ja Jani Eteläkoski. 

Talon varauksien hoito on Outi Kaupilla. Matti Kanniainen jatkaa vuokralaisena. Talon tien 
ja pihan aurauksista ja hiekoituksista on sovittu Heikki Muurisen kanssa. Sähkösopimus on 
Turku Energian kanssa. 

Talon kertakäyttövuokra on 35 €/ilta (kokous) ja koko vuorokausi 60 €. Talon käyttö Kaks-
kertaseuran ja Kakskerran Kaksoispisteen omiin kokouksiin jatkuu perinteisesti. Tiistaiker-
ho jatkaa myös toimintaansa. 

Kakskertatalon tilien hoidosta päätetään talotoimikunnan kokouksessa. Tilejä on hoitanut 
Outi Kauppi ja kirjanpidon Tili-Vinkki Oy. 

Kakskertatalon talotoimikunta 

        
Tulot     Menot   
        
Vuokrat 12 x 573,11 6 877  Vuokrat (12x856,94) 10 283 
Satunnaiset vuokrat 1 000  Sähkö  1 200 
Tiistaikerho (30x10) 300  Öljy/maalämpö 6 000 
Sekalaiset, satunnaiset tulot 36  Hoitokulut 80 
Kakskertaseura rahoitus 5 000  Pankin kulut 200 
Kakskerran Kaksoispiste rahoitus 5 000  Kirjanpito 450 
   18 213    18 213 
 


