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    22.5.2022 

Aika Maanantai 16.5.2022 klo 18:00  

Paikka: Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali tai Teams   

Jäsen:              Edustaja:                           

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry     Seppo Laitanen, paikalla 

Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys ry      Saija Miettinen, poissa 

Kasurilan kyläyhdistys ry                     Asko Kortelainen paikalla/Kari Repo, poissa 

Kehvo-Väänälänranta kyläyhdistys ry Merja Rautiainen, poissa  

Kirkonkylän asukastoimikunta             Juulia Pulkkinen tai Liisa Jokela/molemmat poissa 

Koivusaaren kotiseutuyhdistys ry         Eeva Jäppinen etänä/ Suvi Kubin, poissa  

Kolmisopen kyläyhdistys ry                 Sari Kämäläinen, paikalla/Tapani Ruuskanen, poissa  

Kumpusen kyläyhdistys ry                   Ritva Luomi, paikalla/Leena Moilanen etänä  

Kuuslahden vanhempainyhdistys ry     Elisa Hyvärinen, poissa 

Pöljän kyläyhdistys ry            Eija Savolainen, poissa/Merja Räisänen etänä 

Räimän kyläyhdistys ry                        Helena Meyes tai Jaro Väänänen/molemmat poissa 

Siilinjärven kunta             Pekka Kauhanen, paikalla 

Toivalan kylätoimikunta                       Marjo Valtanen, paikalla 

Vuorelan kylätoimikunta                      Markku Sopanen, paikalla  

 

Vieraana Merja Kaija, Pohjois-Savon kylät ry, mukana ennen kokousta Ritva Luomelle 

myönnetyn ansiomerkin luovutuksessa 

 

Kokouksen aluksi Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry puheenjohtaja Markku Sopanen kertoi, 

että esityslistasta poiketen esityslistan kohta 9 käsitellään jo ennen varsinaisen kokouksen alkua. 

Ritva Luomelle on myönnetty Kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki 35 vuoden toiminnasta. Merkin  

hakijoina Kumpusen ky ja Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry. Myöntäjä Pohjois-Savon kylät ry. 

Merkin luovutti Merja Kaija Pohjois-Savon kylät ry, onnittelupuheenvuorot käyttivät Leena 

Moilanen Kumpusen ky ja Markku Sopanen Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry.  

 

1. Kokouksen avaus 
    Markku Sopanen toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 18.15  
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
    Puheenjohtajaksi valittu Pekka Kauhanen, sihteeriksi Ritva Luomi, pöytäkirjan tarkastajiksi Sari  
    Kämäläinen ja Seppo Laitanen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
    Kokouskutsu lähetetty jäsenille sähköpostilla ja julkaistu yhdistyksen netti- ja facebooksivuilla 4.5.2022. 
    Tarkistettiin paikalla olevat ja etänä mukana olevat kokousedustajat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätös 
    valtaiseksi.  
       
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
    Työjärjestys hyväksyttiin muutoksella, kohta 9 käsitelty kokouksen alussa. 
  
5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- /tilintarkastajien lausunto.  
    Markku Sopanen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, Marjo Valtanen esitteli tilinpäätöksen ja 
    toiminnantarkastajan lausunnon, nämä liitteenä.  
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6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen  jäsenille  
    ja muille vastuuvelvollisille.  
    Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille 
    tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.  
                         
7. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen  
    Markku Sopanen esitteli sääntöehdotuksen kevätkokoukselle.  Keskusteltiin sisällöstä. 
    Pekka Kauhanen teki lisäyksen alkuun yhdistyksen nimeksi Siilinkylät ry. Kohdassa 4 oli  
    puutoksia. Todettiin, että nyt esitelty versio oli vanhempi kuin edellisessä hallituksen  
    kokouksessa käsitelty. Sovittiin, että pöytäkirjan liitteeksi laitetaan korjattu ja kokouksessa  
    täydennetty sääntöehdotus, jonka pöytäkirjan tarkastajat erityisesti lukevat huolella läpi 
    ennen PRH:lle lähetystä.     
 
8. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää  
    ennen kokousta tai jotka hallitus kevätkokoukselle esittää.  
    Markku Sopanen kertoi, ettei esityksiä ole tullut.  
 
9. Muut asiat: Pohjois-Savon kylien ansiomerkin luovutus. 
    Hoidettu kokuksen alussa.  
 
10. Kokouksen päättäminen.  
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03. 
 
 
 
    Pekka Kauhanen                                    Ritva Luomi 
    puheenjohtaja                                       sihteeri 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme sen vastaavan kokouksen kulkua ja  
tehtyjä päätöksiä. 
 
 
Siilinjärvellä  __________________________2022 
 
 
Sari Kämäläinen  Seppo Laitanen 
pöytäkirjantarkastaja                                         pöytäkirjantarkastaja 
 
Liitteet:  osanottajaluettelo  
               toimintakertomus 2021 
               tilinpäätös 2021 
               toiminnantarkastajan lausunto 
               yhdistyksen uudet säännöt- esitys, kokouksessa täydennetty 

 

 



 


