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KEVÄTKOKOUS

Aika ke 23.2.2022 klo 14.00-14.47

Paikka Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä

Läsnä 72 yhdistyksen jäsentä osallistujalistan mukaan

1 Kokouksenavaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Simo Tyynelä avasi kokouksen ja toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

2 Valitaan kokoukselle puheeniohtaia

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Lehtinen.

3 Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytlikiriantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

Si hteeriksi valittiin Lea Tapanai nen. Pöytäkirjantarkastaj iksi valittii n

ErkkiAhonen ja RiittaAhonen, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten-
Iaskijoina.

4 Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että läsnä on72 yhdistyksen jäsentä (liite 1). Kokouskutsu on
j u lkaistu kau pu n ki lehti Vekkari ssa 2.2.2022 (liite 2), nettis ivu i I la sekä
sähköisten viestimien kautta. Todettiin että kokous on laillinen ja päätös-
valtainen.

5 Vahvistetaan kokouksen työiäriestys

Vahvistettiin esityslista kokouksen §öjärjes§kseksi (liite 3).

6 Käsitellään vuoden 202l toimintakertomus

Esiteltiin yhd istyksen nettisivuilla ollut hal lituksen laatima toimi nta-
kertomus 2021,joka hyväksyttiin (liite 4).

7 Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ia toiminnantarkastaiien lausunto

Täloudenhoitaja Tapio Heinonen esitteli vuoden 202 1 tilinpäätöksen.
Tilikauden tu los on 97 8,28 alijäämäinen. Luettiin toiminnantarkastajien
lausunto (liitteet 5 ja 6).
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Päätetään ti lin päätöksen vahvistam isesta

Vahvistettiin tili npäätös yksimielisesti.

Päätetään vastu uvapauden myöntäm isestä ha I I itu ksel le ja
muille vastuuvelvollisille

Myönnettiin yksimielisesti hallituksel le ja muil le vastuuvelvollisille
vastuuvapaus.

Valitaan liiton ja piirin kokouksiin äänivaltaiset edustajatia
heille varaedustajat

Hallituksen esitys piirikokousedustajiksi ovat Simo Tyynelä, Pekka
Joutsen, Terttu Toivonen ja Tapio Heinonen. Varaedustajina toimivat
loput hallituksen jäsenet. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
esitys.

Käsitellään mahdolliset aloitteet

Aloitteita ei ollut jätetty.

Kokouksen pääftäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ia päätti kokouksen
klo 14.47.
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puheenjohtaja sihteeri

Kokou ksen va I itsem i n a pöytä ki rj a ntarkistaj i na toteamme, ettå
pöytäkirja on laadittu kokouksen kulun mukaisesti.
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