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KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY

Vuosikokous

Pöytäkirja 1/2010

Aika
Paikka

25.02.2010 kello 18.00 – 20.30
Konginkankaan koulun ruokasali

Osallistujat

Erillisen nimilistan mukaan 37 henkilöä

Alueellisen kaukolämmön selvitys- ja keskustelutilaisuus
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Matti Jokihalme avasi
tilaisuuden ja toivotti osanottajat lämpimästi tervetulleiksi. Tilaisuuden
aluksi on Konginkankaalla tehty alueellisen kaukolämmön selvitys- ja
keskustelutilaisuus, ja sen jälkeen kyläyhdistyksen vuosikokous.
Ääneseudun Energia Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautiainen kertoi
Ääneseudun Energia Oy:n eri liiketoiminta-alueista, tämän hetken
tilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
Kaukolämmön liiketoimintapäällikkö Olli Ruokolainen esitteli kaukolämmön
toimintaperiaatteita ja kertoi kaukolämmön hinnoittelun periaatteista.
Ruokolainen kävi lävitse, mitenKonginkankaan kaukolämpöverkostoa
selvitetty kirkonkylässä koulun alueelta palvelutalolle, kartoitettu
potentiaaliset asiakkaat (12-19 kpl) ja lämpökeskuspaikat. Edellä oleva
selvitys tehty vuosina 2006-2007. Ruokolainen selvitti myös sen jälkeen
muuttuneet hinnoitteluun vaikuttavat tekijät. Kaukolämmön
perusperiaatteina on että kaupungin ja seurakunnan kaikki kiinteistöt
saadaan mukaan, todennäköisesti hakkeen käyttö kaukolämmössä koska
valtio suosii tukipolitiikallaan jatkossa kotimaisia polttoaineita.
Kaukolämpöverkoston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2011.
Sumergia Oy /toimitusjohtaja Matti Tiusanen, kertoi
kaukolämpokokemuksia Sumiaisista. Verkosto on rakennettu yhteistyössä
Ääneseudun Energia oy:n kanssa. Sumergia Oy:ss äon seitsemän
osakasta, jotka kaukolämpö työllistää osa-aikaisesti, liikevaihto on yli
100teur. Kaikki kaukolämmön tuotto ja työllistäminen jää omaan
kuntaan.Kaukolämmön ylläpito on Sumergia Oy:llä, joka laskuttaa
Ääneseudun Energiaa lähtevästä lämmöstä. Kaukolämpö on tuotettu
hakkeella, öljyllä hyvin vähän, häiriöitä tuotannossa on ollut vain vähän.
Kaukolämpökeskuksen sijainti kannattaa miettiä ettei tule liian lähelle
asutusta, aiheuttaa jonkin verran ääntä, sekä hakkeen kuljetus tuo
liikennettä. Hake on hinnoiteltu tilastokeskuksen hakehintojen mukaan, ja
raaka-aineen saanti ollut helppoa. Hakkeen hankinnan kannalta
kannattava etäisyys om ehkä 15km, koska hakkeen kuljetus maksaa.
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Sumiaisten Metsänhoitoyhdistys on ollut yhteistyökumppanina hakkeen
hankinnassa.
Äänekosken kaupungin tekninen isännöitsijä Jukka Lampi kertoi
kaukolämmön liittymiseen saatavista avustuksista. Tarveharkintainen
pientalojen energia-avustus 2010 on sosiaalisin perustein myönnettävä eli
tulorajat pudottavat hakijoita (avustus olisi 25% liittymismaksuista).
Vuoden.2011 avustuksista ei vielä ole tietoa. Kotitalousvähennyksessä
työn osuus liittymismaksusta on vähennyskelpoinen. Asunto-osakeyhtiöt
voivat hakea suhdanneluontoista energia-avustusta 15% kustannuksista
v.2010. Avustuksen määrä muuttuu vuosittain.
Jukka Vertainen toi Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen toiminnanjohtajan
terveisinä, että Mhy Keski-Suomi on kiinnostunut olemaan mukana
kaukolämpöhankkeessa.
Keskustelun perusteella todettiin, että kartoitetaan tämän kevään aikana
onko kaukolämpöön halukkaita liittyjiä. Tämä perusselvitys on maksuton.
Matti Jokihalme kiitti Ääneseudun Energiaa selvityksistä ja kahvitarjoilusta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Matti Jokihalme avasi vuosikokouksen todeten, että Konginkankaan
kyläyhdistys ry:n ensimmäinen työntäyteinen vuosi on takana.
1.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jokihalme ja sihteeriksi
kutsuttiin Satu Vainiontaus.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut ovat olleet ilmoitustauluilla 8.2.2010 alkaen. Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite nro 1.

3.

Konginkankaan kyläsuunnitelma ja hankkeen loppuraportti
Konginkankaan kyläsuunnitelma ja hankkeen loppuraportti
olleet luettavissa kotisivuilla. Kyläsuunnitelman hankkeiden yhteenveto ja
tämänhetkinen tilanne käytiin läpi, liite nro 2.
Matti Jokihalme totesi, kyläsuunnitelma on Konginkankaan
tulevaisuussuunnitelma ja nyt työ sen toteuttamiseksi vasta alkaa.

4.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2009, joka käsittää vuosikertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Liite nro 3. Tilinpäätös
vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille.

5.

Toimintasuunnitelma 2010
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Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma
vuodelle 2010, liite nro 4.
6.

Vuotuisen jäsenmaksun määrääminen
Varsinaiseksi jäsenmaksuksi päätettiin 10 eur / perhekunta.
Kannatusjäsenmaksuksi yrityksiltä, järjestöiltä ja yhteisöiltä päätettiin 25
euroa, sekä yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa.

7.

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin hallituksen esittämä liitteen nro mukainen talousarvio vuodelle
2010, liite nro 5.

8.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin valita hallitukseen edelleen kahdeksan varsinaista jäsentä ja
neljä varajäsentä, niin että edustus tulee joka kyläkunnalta.

9.

Hallituksen jäsenten ja -varajäsenten valinta
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
· Kalaniemi; Erkki Vilen, jäsen
· Räihä; Martti Ilves, jäsen
· Kirkonkylä; jäseniksi Kalevi Ahonen, Henry Eriksson ja Matti
Jokihalme, sekä varajäseneksi Harri Lehtiniemi
· Riihilahti; Anneli Kauta, jäsen
· Liimattala; Ari Liimatainen, jäsen sekä Taina Paakkunainen,
varajäsen
· Laajaranta; Jukka Laitila, jäsen
· VPK:n edustajana Esa Sällinen, varajäsen
· kesäasukkaiden edustajaksi Yrjö Löfgren, varajäsen
· SF-Caravan ry:n yhteyshenkilönä kyläyhdistyksen kokouksiin
osallistuu Jarmo Eskelinen, jolla on täysimääräinen äänioikeus
hallituksen kokouksissa.

10.

Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
Matti Jokihalme.

11.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja
hänelle varamieheksi HTM Jarmo Jäspi. Toiseksi varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valittiin Marja-Liisa Liimatainen ja hänelle varamieheksi
Tuula Sievänen.

12.

Vuosikokouksesta ilmoittaminen
Sääntöjen mukaan kutsu vuosikokouksesta on tehtävä jäsenille
lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai julkisella kirjallisella ilmoituksella
toimialueen kylien ilmoitustauluilla vähintää seitsemän päivää ennen
kokousta.
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Päätettiin lisäksi, että vuosikokouksista ilmoitetaan jatkossa hallituksen
päättämällä tavalla mahdollisesti myös ilmoituksella paikkakunnalla
ilmestyvissä paikallislehdissä.
13.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Jokihalme
puheenjohtaja

Satu Vainiontaus
sihteeri

