
KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY 

Varsinainen vuosikokous ja infotilaisuus 

Aika: 20.3. 2019 klo 18.00 - 19.30.  Kokouksen kahvitarjoilu oli klo 17.00 alkaen. 

Paikka: Reimarin Tupa 

Osallistujat: erillisen nimilistan mukaan 

Tilaisuuden ohjelma ja esityslista 

Puheenjohtaja Esa Sällinen toivotti kaikki tervetulleeksi 

Kokouksen alussa Outi Raatikainen kertoi Hehe- hankkeesta sekä Sakari Aho-Pynttäri Äänekosken 

kehityksestä, kertoivat Liimattalan raviradan kehittämisestä ja hevosurheilukeskuksesta.  

Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 

Esa Sällinen avasi varsinaisen kokouksen. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

Esa Sällinen valittiin puheenjohtajaksi,  Matti Jokihalme pykälän 6 ajaksi. 

Kokouksen sihteerinä toimi Markku Paananen. 

Vepsä Jorma ja Timo Pasanen valittiin pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on ollut kotisivuillamme ja lehti-ilmoitus Pikkukaupunkilaisessa. Todettiin 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite nro 1. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 2018 

Esa esitteli tilinpäätöksen liite nro 2,  vuosikertomuksen  liite nro 3  ja toiminnantarkastajan 

lausunnon  liite nro 4. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana 

toimi Matti Jokihalme. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen 

jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma alla olevin lisäyksin. 

Kyläraitin siistiminen lisätään vuosittaiseen tavoitteeseen.  Konginkankaalta Maailmalle 



kesäpäivien teemaksi.  Kömin kilta on julkaisemassa  kirjaa Konginkankaalta maailmalle 

muuttaneista henkilöistä, joka  valmistuu kesällä 2020. 

 

Varsinaiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10€/hlö ja 25€ kannatusjäsenmaksuksi. 

 

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Päätettiin valita hallitukseen edelleen sääntöjen mukaisesi kahdeksan varsinaista jäsentä ja 

neljä varajäsentä. 

 

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: 

Heli Siekkinen, Antti Laiho, Erkki Soljava, Erkki Vilen, Esa Sällinen, Timo Pasanen, Tanja 

Rämä ja Anneli Kauta-Soljava.  

Varajäseniksi seuraavat: 

Eila Eerola, Esa Paanala, Jorma Vepsä sekä Riitta Paananen. 

 

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 

Esa Sällinen ilmoitti, ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi.  Konginkankaan kyläyhdistys 

ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti  Markku Paananen. 

 

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa 

Kirsi Vekki valittiin toiminnantarkastajaksi ja Saija Rytkönen Sumiaisista 

varatoiminnantarkastajaksi. 

 

12. Muut asiat 

Muita asioita ei ilmennyt 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.30 

 

 

 

Esa Sällinen  Markku Paananen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

      Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

Konginkankaalla, 22.3.2019 

 

 

Jorma Vepsä     Timo Pasanen  

pöytäkirjantarkastaja                         pöytäkirjantarkastaja 



 

 

 


