
SF-CARAVAN KANTA-HÄME RY   PÖYTÄKIRJA 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  2023 
 
 
Aika: Lauantai 18.3.2023 kello 12:00, jäsenkorttien tarkastus klo 11.30 alkaen 
Paikka: SFC Tilkunpelto, Mulkolantie 330, 16900 Lammi 
Kutsutut: SF-Caravan Kanta-Häme ry:n säännöissä määritellyt yhdistyksen jäsenet 
 
1§ Kokouksen avaus 
 

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Pekka Myllymäen muistoa kunnioittaen. 
Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Petsalo toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen klo 12:00.  
 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
 2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rantanen 
 2.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Jenni Helperi 
 
3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
 3.1 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Rantanen ja Tiia Väike 
 3.2 Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Rantanen ja Tiia Väike 
 
4§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokouskutsu on ollut yhdistyksen nettisivuilla, Tilkunpellon ilmoitustaululla ja Hämeen 
Sanomissa 1.3.2023 ja 5.3.2023 ilmestyneissä lehdissä. Kokouskutsu on lähetetty 
jäsenille myös sähköpostilla. 
Kokouksessa oli läsnä 44 jäsentä, osallistujaluettelo merkittiin liitteeksi nro 1 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
5§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
  
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
 
6§ Toimintakertomus vuodelta 2022 
 

Jyrki Petsalo esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022  
 Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja merkittiin liitteeksi nro 2 
 
7§ Tilinpäätös vuodelta 2022 
 

Tilinpäätös vuodelta 2022 jaettiin kokouksen osallistujille nähtäväksi. Tilinpäätökseen 
ei tullut tarkentavia kysymyksiä. 
Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja merkittiin liitteeksi nro 3 

 
8§ Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022 
 
 Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistetiin vuodelle 2022 
 
 
 
 



9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muut 
toimenpiteet, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta 

 
 Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 hyväksyttiin ja se merkittiin  

liitteeksi nro 4 
 
 
10§ Leirintämatkailun kehittämisrahaston laina  
 
 Hallitus esitti jäsenistölle, että uuden Tilkuntuvan rakennushankkeelle haettaisi 

Leirintämatkailun kehittämisrahastolta 30 000€ laina vararahastoksi Tilkuntuvan 
rakennusprojektiin ja se hyväksyttiin. 

  
11§ Muut asiat 
 
 Esitettiin kysymyksiä koskien puunkaatoaluetta. Alueelle ei ole tällä hetkellä 

suunnitelmissa uutta käyttötarkoitusta. Esitettiin kysymys myös uimarannan 
mahdollisuudesta. Ranta-alue ei kuulu yhdistykselle, eikä tästä syystä ole 
mahdollinen toteuttaa 

 
12§ Tiedotusasiat 
  
 Ei tiedotusasioita 
 
13§ Kokouksen päättäminen 
 
 Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitokset osallistujille ja päätti kokouksen klo 12.18 
 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
 Jukka Rantanen   Jenni Helperi 
 kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 
 
 
 
 Valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme tänään ___/___ 2023 
 tarkastaneet SF- Caravan Kanta-Häme ry:n kevätkokouksen 18.3.2023 pöytäkirjan 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
 Marjo Rantanen   Tiia Väike 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 Liitteet: 

- kevätkokouksen osallistujaluettelo  liite nro1 
- toimintakertomus 2022   liite nro2 
- tilinpäätös   liite nro3 
- tilintarkastuskertomus   liite nro4 

 
 


