Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry
VUOSIKOKOUS to 17.9.2020 klo 18:15 - 20:12
Osallistujat 20 hlöä.
Pöytäkirjan ote
1) Kokouksen avaus
Markku Kulomaa avasi kokouksen.
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Kulomaa ja sihteeriksi Kaija-Leena Lindstedt.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Laine ja Ossi Ali-Kippari.
4) Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin.
5) Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
Jaana esitteli vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon. Käytiin keskustelua ja kaikki aineisto kiersi vapaasti osanottajien tutustuttavana.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös muutoksitta ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
7) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2020 sekä hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri/rahastonhoitaja
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jouko Saarikko. Jäseniksi valittiin KaijaLeena Lindstedt varapuheenjohtaja, Mika Tervaniemi, Reijo Anttonen, Tero Jokinen, Paula
Suksia. Varalle valittiin Ulla Kuusniemi ja Jarmo Ali-Kippari. Rahastonhoitajana toimii Jaana
Jokinen ja sihteerinä Sinikka Peura.
8) Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Keijo Laine ja Ossi Ali-Kippari ja
varatoiminnantarkastajaksi Antti Autere.
9) Vuoden 2020 toimintasuunnitelma.

•
•
•

Kyläyhdistys laati jo 27.9.2019 alustavan toimintasuunnitelman Pälkäneen kunnan
uusimuotoista kylätoiminnan tuen hakemista varten.
Kyläyhdistyksen hallitus laati 22.1.2020 toimintasuunnitelmaehdotuksen kevään
vuosikokouksen päätettäväksi.
Koronapandemian takia laaditut toimintasuunnitelmat eivät olleet toteutettavissa.

Toimintaa on ollut rajoitetusti tilannekohtaisen kulloinkin päivitetyn suunnitelman mukaisesti
seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

16.5.2020 pidettiin kunnossapito-, remontointi- ja siivoustalkoot pienryhmissä
Pienryhmässä tapahtunut Kustaan saunan pajuaidan pystyttäminen
6.6.2020 pidettiin erilliset Veparin talon siivoustalkoot
13.6.2020 Avoimet Kylät-tapahtumaan osallistuttiin virtuaalisesti. Samana päivänä
otettiin käyttöön www.kuohijoki.fi -nettisivut.
27.6.2020 Veparin kesäkaupan avauksen yhteydessä peräkontti- ja pihakirppis
Veparin talon pihalla.
4.7.2020 Kukkian kävely Puutikkalaan.
10.7.2020 pidettiin lauluilta Tuliharjun metsäkirkossa, säestämässä Tero Välimaa.
29.8.2020 Kuhijoen Venetsialaiset, jossa kyläyhdistyksen järjestämänä kirjatori ja
pihakirppis.
17.9.2020 koronan takia keväältä siirretty vuosikokous Veparilla.
Kesäkauden päättäjäistapahtuma lauantaina 3.10.2020 klo 18:00 alkaen
grillikatoksella ja Kustaan saunalla. Kyläyhdistys tarjoaa makkarat, sinapit ja ketsupit,
Jaana hoitaa. Keijo, Ossi ja Konsta hoitaa Kustaan saunan lämmityksen ja grillin.
Tero huolehtii valot. Jaana laittelee ilmoituksen ja Paula toimii järjestelijänä.
Pikkujoulutapahtuma pidetään Veparilla 28.11.2020 puurojuhlan merkeissä, alkaen
noin klo 16:00. Sinikka Peura vastaa järjestelyistä. Hallitus päättää, minkä verran
tapahtumaan käytetään yhdistyksen varoja.
Uuden vuoden aattona Mika Tervaniemi järjestää 10-vuotis juhlan kunniaksi
tapahtuman Munkissa ja Rinkelissä. Kellonaika ja muu mahdollinen toiminta ja
yhdistyksen osuus jäi myöhemmin päätettäväksi. Hallitus päättää, minkä verran
tapahtumaan käytetään yhdistyksen varoja.

10) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio, sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus.
Jaana selvitti yhdistyksen tulo- ja menoarviota ja se hyväksyttiin. Päätettiin, että liittymis- ja
jäsenmaksua ei peritä.
--------------14) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:12.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Markku Kulomaa, puheenjohtaja
Kaija-Leena Lindstedt, sihteeri
Ossi Ali-Kippari
pöytäkirjantarkastaja

Keijo Laine
pöytäkirjantarkastaja

