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Konginkankaan kyläyhdistys ry
Vuosikokous

Pöytäkirja 1/2014

Aika
Paikka

13.3.2014 kello 18.00 –20.30
Konginkankaan koulun ruokasali

Osallistujat

Oheisen osallistuja luettelon mukaan 26 henkilöä.

Konginkankaan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Matti Jokihalme toivotti
osallistujat tervetulleeksi illan tilaisuuteen. Tilaisuuden aluksi vietettiin hiljainen hetki rikoksen
uhrina kuolleen taksiautoilija Vellamo Mäkisen muistolle.
Kokouksen aluksi klo 18-19 välisenä aikana käytiin keskustelua koulun ja kylän yhteistyöstä.
Keskusteluun osallistui koulun rehtori Heikki Sarja ja kaikki koulun opettajat sekä koulun
johtokunnan edustajana Niina Välimäki.
Keskustelun päätteeksi sovittiin, että koulun johtokunta kutsuu kyläyhdistyksen edustajia
yhteiseen keskusteluun koulun ja kylän kehityksen turvaamiseksi. Tavoitteena Konginkankaan
kehittyminen turvallisena asuinpaikkana, johon muuttaisi uusia asukkaita. Tuodaan yhdessä
esille meidän vahvuuksia ja hyviä puolia.
Koulun edustajat poistuivat keskustelun jälkeen, eivätkä osallistuneet vuosikokoukseen.

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Matti Jokihalme avasi vuosikokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jokihalme ja sihteeriksi kutsuttiin Tanja
Rämä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Vertainen ja Jari Halttunen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut ovat olleet ilmoitustauluilla ja kotisivuilla maaliskuun alusta alkaen. Lisäksi
on ollut ilmoitukset Sisä-Suomen Lehdessä ja Pikkukaupunkilaisessa. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite nro 1.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 2013
Matti Jokihalme esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2013 (liite nro 2), tilinpäätöksen
vuodelta 2013 (liite nro 3), sekä tilintarkastajien lausunnon (liite nro 4).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2014 sekä jäsenmaksun suuruus
Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite
nro 5) sekä tulo- ja menoarvio (liite nro 6).
Varsinaiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10 eur / jäsen.
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Kannatusjäsenmaksuksi yrityksiltä, järjestöiltä ja yhteisöiltä vahvistettiin 25 euroa, sekä
yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin valita hallitukseen edelleen sääntöjen mukaisesti kahdeksan varsinaista
jäsentä ja neljä varajäsentä, niin että edustus tulee joka kyläkunnalta. Laajarannasta ei
tällä kertaa valita ketään hallitukseen, koska ehdokkaita ei ole löytynyt.
Päätettiin kutsua Jari Halttunen vierailevaksi asiantuntijaksi ja yhteyshenkilöksi
kaupungin suuntaan. Jari Halttunen asuu Konginkankaalla ja on Äänekosken
kaupunginhallituksen jäsen.
9. Hallituksen jäsenten ja -varajäsenten valinta
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
 Kalaniemi, jäsen Erkki Vilen
 Räihä , jäsen Martti Ilves
 Kirkonkylä; jäseniksi , Kalevi Ahonen ja Matti Jokihalme sekä
varajäseneksi Tanja Rämä ja Henry Eriksson
 Riihilahti , jäsen Anneli Kauta-Soljava
 Liimattala; jäsen Markku Paananen sekä varajäsen Antti Hytönen
 Laajaranta; ei edustajaa
 VPK:n edustajana, jäsen Esa Sällinen
 SF-Caravan ry:n edustajana Jouko Ahonen, jäsen
 kesäasukkaiden edustajana Esa Paanala ,varajäsen.
10. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa
Sällinen.
11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja hänelle
varamieheksi HTM Jarmo Jäspi. Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Kirsi
Vekki ja hänelle varamieheksi Tuula Sievänen.

12. Muut asiat
Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Jokihalme
puheenjohtaja

Tanja Rämä
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Olli Vertainen
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Halttunen
pöytäkirjantarkastaja

