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 Aika:  Keskiviikko 30.6.2022 klo 18.00 

 Paikka:  Sydänmaan Ns, Alavus 

 Läsnä:  Pekka Leinonen 
 Marja-Terttu Leinonen 
 Olli Keski-Saari 
 Esa Kujala 
 Katariina Kivistö 
 Jorma Itola 
 Jaakko Ristimäki 
 Olavi Kaataja 
 Minna Ristilä-Kulmala 
 Marko Kulmala 
 Sinikka Hämäläinen 
 Jorma Hämäläinen 
 Hannu Mäkelä 
 Heta Välimäki 

 1.  Kokouksen avaus 

 Olli Keski-Saari  avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi. 

 2.  Kokouksen järjestäytyminen; puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 
 ääntenlaskijoiden valinta 

 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Mäkelä, sihteeriksi Esa Kujala sekä 
 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heta Välimäki ja Marja-Terttu Leinonen. 

 3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi; paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä mukaan lukien 
 kaikki hallituksen vakituiset jäsenet. Todettiin myös vuosikokouksen 
 kokoonkutsumisen tapahtuneen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 

 4.  Kokouksen työjärjestys 

 Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 5.  Yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

 Kokouksen puheenjohtaja pyysi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaa esittelemään 
 vuoden 2020 asiakirjat, jotka olivat kokouskutsun liitteenä. Vuosikokous kävi läpi 
 yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. 
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 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 Vuosikokous päätti vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja 
 hallituksen esityksen tuloksen käsittelystä. Vuosikokous päätti  myöntää hallitukselle 
 ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden toimintavuodesta 2021. 

 7.  Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2022 

 Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli laajasti kokouskutsun liitteenä olleen vuoden 
 2022-23 toimintasuunnitelman, vuoden 2022 tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja 
 jäsenmaksun suuruuden. 

 Hyväksyttiin keskustelun jälkeen  toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
 jäsenmaksun suuruus.  Jäsenmaksu on  20 €/vuosi,  liittymismaksua ei peritä. 
 Yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 8.  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 

 Yhdistyksen sääntöjen 5§:n mukaan ”hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja 
 varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, alkaen vuosikokouksesta ja päättyen 
 vuosikokoukseen. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. 
 Ensimmäisenä vuonna erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan 
 valita uudelleen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.” 

 Keskustelun jälkeen kokous päätti, että yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Olli 
 Keski-Saari. Päätettiin myös, että erovuoroiset hallituksen jäsenet  Pekka Leinonen 
 ja Esa Kujala jatkavat hallituksen jäseninä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
 hallituksen jäsenmäärä on 4-6 plus puheenjohtaja. Päätettiin nostaa jäsenmäärä 
 maksimiin eli kuuteen. Hallituksen kuudenneksi jäseneksi valittiin uutena Juha 
 Koskinen. 

 Täten hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on: Olli Keski-Saari (pj), Pekka 
 Leinonen, Katariina Kivistö, Jorma Itola, Jaakko Ristimäki, Juha Koskinen ja Esa 
 Kujala. 

 Erovuoroisen Ulla Saariahon tilalle valittiin uudeksi varajäseneksi Marko Kulmala. 
 Toisena varajäsenenä jatkaa Lauri Jouppi. 

 9.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

 Koska Juha Koskinen siirtyy yhdistyksen hallitukseen valittiin uudeksi 
 toiminnantarkastajaksi Jorma Hämäläinen. Reijo Vähämaa jatkaa 
 varatoiminnantarkastajana. 
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 10.  Muut vuosikokoukselle esitettävät asiat 

 Jaakko Ristimäki muistutti yhdistystä Leader rahoituksesta, jota  voi hakea 
 yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea 
 voi saada hankkeesta riippuen 20 –100% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista 
 tukiprosentteineen saa tietoa oman alueen Leader-ryhmästä. 

 11.  Kokous päättyi noin klo 19.45 

 Vakuudeksi, 

 Hannu Mäkelä  Esa Kujala 
 Kokouksen puheenjohtaja  Sihteeri 

 Heta Välimäki  Marja-Terttu Leinonen 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


