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Konginkankaan kyläyhdistys ry   

 
 

Vuosikokous    Pöytäkirja 1/2016 

 

Aika 25.2.2016 kello 18.00 – 20.35 

Paikka Reimarin Tupa Konginkangas 
 

Osallistujat Oheisen osallistuja luettelon mukaan 35 henkilöä. 
 
Konginkankaan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Esa Sällinen toivotti  
osallistujat tervetulleeksi illan tilaisuuteen. 
 
Kokouksen aluksi klo 18.00-19.05 välisenä aikana käytiin keskustelua Konginkankaaan 
Hevoskeskuksen kehittämishankkeesta. Hanketta on valmisteltu yhdessä Ääneseudun Kehitys 
Oy, kyläyhdistyksen, Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran ja Ääneseudun Ratsastajien kanssa. 
Hankketta esitteli hankesihteeri Outi Raatikainen Ääneseudun Kehitys Oy, jonka pohjalta 
käytiin vilkasta keskustelua. Outin esitys liitteenä. 
 

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat: 

 

1.   Kokouksen avaus 
Esa Sällinen avasi vuosikokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Sällinen  ja sihteeriksi kutsuttiin Tanja Rämä. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Ahonen ja Helena Simonaho, jotka toimivat 
samalla ääntenlaskijana.  

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsut ovat olleet ilmoitustauluilla ja kotisivuilla 3.2.2016 alkaen. Lisäksi on ollut 
ilmoitus Pikkukaupunkilainen lehdessä 18.2.2016. Todettiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Liite nro 1. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 2015 
Esa Sällinen esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2015 (liite nro 2), tilinpäätöksen 
vuodelta 2015 (liite nro 3), sekä tilintarkastajien lausunnon (liite nro 4). Hyväksyttiin 
vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015. 

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
       Hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tähän pykälään 
       valittiin Esko Orbinski puheenjohtajaksi. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille 
vastuuvelvollisille.  

 

7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2016 sekä jäsenmaksun suuruus 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (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.  

 

9. Hallituksen jäsenten ja -varajäsenten valinta 
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 Kalaniemi, jäsen Erkki Vilen 

 Räihä, jäsen Eija Liimatainen 

 Kirkonkylä, jäseniksi, Tarja Tavaststjerna ja Matti Jokihalme sekä  
 varajäseneksi Tanja Rämä ja Henry Eriksson 

 Riihilahti, jäsen Erkki Soljava 

 Liimattala, jäsen Markku Paananen sekä varajäsen Jussi Ohvo  

 Laajaranta, Irina Kraft 

 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 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa Sällinen. 

 

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Veikko Heikkinen ja hänelle varamieheksi 
HTM, JHTT Jarmo Jäspi. Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin kirjanpitäjä 
Kirsi Vekki ja hänelle varamieheksi kirjanpitäjä Tuula Sievänen. 

 

12. Muut asiat 
Outi Raatikainen esitteli Äänekoskella olevia monipuolisia kursseja ja koulutuksia. 
Toivomme, että yhdistykset ilmoittaisivat tapahtumistaan kyläyhdistyksemme kalenteri 
sivuilla konginkangas.fi.   

 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35 

 
 

       Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 

Esa Sällinen  Tanja Rämä 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 

      Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
Konginkankaalla, maaliskuun 13 päivänä 2016 
 
 
 

 Kalevi Ahonen     Helena Simonaho 
      pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


