
 
Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari  ry    
VUOSIKOKOUS la 16.4.2022 klo 10 Veparin talolla 
 
Läsnä: Sinikka Peura, Jouko Saarikko, Jaana Jokinen, Tero Jokinen, Asta Miettinen, 
Tarja Virtanen, Sinikka Meriläinen, Reijo Anttonen, Anna Suojärvi, Leo Vuorinen, 
Arto Tyrni, Ilkka Saarikko, Mika Saarikko, Ossi Ali-Kippari, Ipsa Syrjänen, Jouni 
Räisänen, Heikki Miettinen, Arto Virtanen, Tomi Jokinen (19 henkilöä). 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1) Kokouksen avaus 
Jouko Saarikko avasi kokouksen ja piti lyhyen kiitospuheen 
edelliselle kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Reijo Anttoselle, 
joka oli vuosikymmenten ajan aktiivisesti mukana niin VPK:n 
kuin kyläyhdistyksenkin toiminnassa. Anttoselle ojennettiin 
kiitoksena Eräkolmion lahjakortti.  

 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
3) Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi 
valittiin Jouko Saarikko, sihteeriksi Jaana Jokinen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Meriläinen ja Tarja Virtanen. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 

 
 4) Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
 5) Esitettiin vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja  
  toiminnantarkastajien lausunto. 
  Jaana Jokinen esitteli kokousväelle vuoden 2021 laajan  
  toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen, joka näytti 371,68  
  euron ylijäämää. Käytiin keskustelua olennaisimmista tuotoista  
  ja merkittävimmistä kuluista. Tositekansio ja koko kirjanpito- ja 
  pöytäkirja-aineisto kiersi kokousväen tutustuttavana. 
   

6) Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus  
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 
7)  Valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2022.  

Valittiin hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
Valittiin yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut 
mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.  



Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jouko Saarikko. 
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Virtanen. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaija-Leena Lindstedt, 
Mika Tervaniemi ja Tero Jokinen sekä uutena Asta Miettinen. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Jarmo Ali-Kippari sekä uutena 
Leo Vuorinen. 
Hallituksen ulkopuoliseksi sihteeri/rahastonhoitajaksi valittiin 
edelleen Jaana Jokinen. Tapahtumatuottajana jatkamaan 
valittiin Sinikka Peura. Nettivastaavaksi valittiin Arto Virtanen.   
Todettiin, että markkinointitiimiin ja mahdollisiin muihin 
tarpeelliseksi osoittautuviin toimikuntiin kutsutaan toimijoita 
tarpeen mukaan. 

 
 8) Valittiin kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi  
  varatoiminnantarkastaja. 
  Varsinaisiksi valittiin uudelleen Ossi Ali-Kippari ja Keijo Laine, 
  ja varalle valittiin uudellen Antti Autere. 
   
 9) Käytiin läpi ja vahvistettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma  
  erillisen liitteen mukaisesti. 
 
 10) Vahvistettiin tulo- ja menoarvio 
  sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. 
  Jaana Jokinen esitteli tulo- ja menoarvion, joka oli -1450 e  
  alijäämäinen, ja se vahvistettiin muutoksitta. Vahvistettiin, että 
  liittymis- ja jäsenmaksuja ei aiempien vuosien tapaan peritä. 
 
 11) Muut asiat 
  - Ipsa Syrjänen tiedusteli, voiko Kustaan saunan grillikatoksella 
  käydä veloituksetta omin päin grillailemassa, mikäli on omat  
  puut mukana. Keskustelun jälkeen todettiin, että asiaan  
  suhtaudutaan varovaisesti eikä tehdä virallista päätöstä. Vaatii  
  tarkkaa harkintaa, jotta ei katoksesta muodostu villiä  
  ”bilepaikkaa”. Erikseen hallituksen jäseniltä lupaa kysyttäessä  
  voidaan harkinnan mukaan kokeilla omin päin grillaamista  
  veloituksetta omilla puilla. 
  Todettiin, että vesillelaskupaikan sataman grillauspaikka on  
  kaikkien vapaasti käytettävissä, ja sitä voidaan myös  
  mainostaa. 

- Keskusteltiin kylän kohteissa olevien jäteastioiden 
tyhjentämisestä ja kohteiden siisteyden ja muun huollon 
vaatimista toimista. Todettiin, että yhteisvastuullisesti kukin 
voi huolehtia asioista, jos havaitsee jäteastioiden pursuavan 
tms. Jätehuoltopäällikköiksi tällä kaudella todettiin 
lupautuneen Asta ja Heikki Miettisen. 



- Tero Jokinen tiedotti kokousväelle, että urheilukentän 
pukukopissa on kyläyhdistyksen hankkimia frisbeegolf-
kiekkoja, joita satunnaiset poikkeajat voivat käyttää 
kokeillessaan frisbeegolf-rataa. Kyläyhdistyksen omistamia 
kiekkoja on lisää T & J Jokisella varastossa. 

- Reijo Anttonen muistutti kokousväelle, että la 23.4. Veparilla 
pidetään kalastuskunnan kokous, ja toivotti sinne 
tervetulleeksi. 

 
 12) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30. 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  
 Jouko Saarikko, puh.johtaja  Jaana Jokinen, sihteeri 
 
 
 
 
 Sinikka Meriläinen   Tarja Virtanen 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


