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Osallistujat Erillisen nimilistan mukaan 

 

Tilaisuuden ohjelma ja esityslista 

   

Tervetuloa  

Markku Paananen puheenjohtaja  

 

 

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät  asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Paananen avasi kokouksen ja 

toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja tähdensi 

kokouksen alussa, että koronatilanteen takia yli 70 vuotiaat voivat 

osallistua kokoukseen, mutta omalla vastuullaan. Turvavälit tulee 

olla ja käsihygieniasta tulee huolehtia. Oven vieressä on desifiointi  

ainetta ja osallistujat istuvat hyvällä etäisyydellä toisistaan. 

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin valinta, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Paananen. Pykälän 6 

ajaksi valitaan hallituksen ulkopuolinen puheenjohtaja Henry 

Eriksson. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tanja Rämä. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Vilen ja Henry Eriksson, 

jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Vuosikokouskutsu on ollut kyläyhdistyksen nettisivuilla ja 

facebook sivuilla sekä yhdistyksen whatsapp ryhmässä. 

Pikkukaupunkilaisessa on ollut 3.6 kokouskutsu (liite 1). Todettiin 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksyttään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 

 

 

 



5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan 

lausunto vuodelta 2019. 

Puheenjohtaja Markku Paananen esitteli tilinpäätöksen (liite 2), 

vuosikertomuksen (liite3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 

4) vuodelta 2019.  

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi ja puheenjohtajana toimi Henry Eriksson. Tilinpäätös 

vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja 

muille vastuuvelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020 , tulo- ja menoarvio 

sekä jäsenmaksun suuruus  

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen esittämä 

toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio vuodelle 2020. 

Varsinaiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10€/hlö ja 25€ 

kannatusjäsenmaksuksi.   

 

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Päätettiin valita hallitukseen edelleen sääntöjen mukaisesti 

kahdeksan varsinaista ja jäsentä ja neljä varajäsentä. 

 

9. Hallituksen jäsenten ja -varajäsenten valinta  

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:  

Erkki Vilen, Henry Eriksson, Heli Siekkinen, Tanja Rämä, Esa 

Sällinen, Antti Laiho, Timo Pasanen, Hannu Kerminen 

 

Varajäseniksi valittiin seuraavat jäsenet: 

Eila Eerola, Esa Paanala, Jorma Vepsä sekä Anneli Kauta-Soljava. 

 

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Paananen. 

 

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi 

varatoiminnantarkastajaa 

Kirsi Vekki valittiin toiminnantarkastajaksi ja Saija Rytkönen 

Sumiaisista varatoiminnanjohtajaksi. 

 

12. Muut asiat 

Keskusteluissa esiin nousi asioita, joista päädyttiin tekemään 

kaupungille kirjelmä, jossa pyydetään kaupunkia puuttumaan ja 

korjaamaan kyseiset seikat. Sataman varastorakennuksessa on 

yksityishenkilön romuja esim. jääkaappi ja pakastin, ne täytyy 

saada sieltä pois. Yksityishenkilö säilyttää saunalauttaansa 



vierasvenelaiturissa kuukaisi tolkulla ja käyttää sitä saunomiseen 

ihan uimapaikan vieressä. Lautta täytyy saada pois satamasta. 

Satama alueella on vähän roskiksia, niitä pitää saada sinne 

enemmän. Pohjoishiekan uimaranta on EU-ranta ja sinne on 

saatava WC-tilat kuten myös satamaan. Kylän yleisilme on 

rähjäinen alkaen liittymistä ja kukka istutuksista. Kylän 

yleisilmettä on saatava siistimmäksi ja kukkaistutukset kohdilleen 

kesäksi 2021. Nämä asiat kuuluvat Ely-keskuksen vastuulle. 

Kaupungin on vietävä Ely-keskukselle viestiä ja vaadittava 

asioiden kuntoon laittamista. Varmistetaan vielä, että kaupungin 

puutarhurin antaman suostumuksen mukaan kyläläiset voivat 

raivata ja siistiä kaupungin puistoaluita ja tällöin puistoalueilta 

poistetava energia- ja ainespuu jää talkooväen käyttöön kylälle.  

Satamaan ja uimarannalle on saatava kunnolliset opstekyltit. 

Venekoppeli satamassa on luhistunut ja se pitäs saada 

turvallisuussyistä pois sieltä ja selvittää jakokunnasta kuka on siitä 

vastuussa.   

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.35. 

 

 

 

 

  ________________________ ___________________ 

  Markku Paananen  Tanja Rämä 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 

kulun mukaiseksi. 

  Konginkankaalla 23.6.2020 

 

  _________________________ _____________________ 

  Henry Eriksson  Erkki Vilen  

  Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


