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VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika ja paikka

19.3.2015 klo 18.0020.10 seurakuntasali

Osallistujat

Erillisen listan mukaan (ks. liite 1)

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Niilo Pulkkinen toivotti kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin ja
kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.
Puheenjohtaja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Olli Koposen ja sihteeriksi Leena
Luostarisen.
Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkamista kaupunginjohtaja Hannu Tsupari toi
terveiset Varkauden kaupungin näkymistä.
1
Varkauteen on perustettu Kyläneuvosto, johon myös Kangaslammin
Kyläyhdistys on toimittanut ehdokkaat jäseniksi.
2
Manttu – lämmitysjärjestelmän saattaminen kuntoon kaupungin taholta
3
Alakouluverkon malli on kehitteillä (4 alakoulua vuonna 2017),
Kangaslammin alaaste säilynee ainakin vuoteen 20162017
4
Kangaslammin kirjasto ja yhteispalvelupiste ovat muutosten edessä, kun
kirjastonhoitaja jää eläkkeelle ja palvelusihteeri osaaikaeläkkeelle syksyn
aikana. Asia on selvityksen alla, kyläyhdistyksen mahdollinen rooli?
5
Vierasvenesataman hoitaminen kyläyhdistyksen toimesta?
6
Kaupungissa toimiville yhdistyksille on tarjottu liikuntasalivuoroja
Kangaslammin liikuntatalolta ja hintoja on pudotettu
7
Kaupunki lupasi 500 euroa toimintarahaa kyläyhdistykselle sekä lisäksi
kukkarahaa taajamaalueelle
8
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja/ edustaja voi tulla kaupungin johtoryhmän
kokouksiin esittämään kangaslampilaisten toiveita
Kyläläiset esittivät kysymyksiä kaupunginjohtajalle
Miksi terveysasema ja lastenpäiväkoti on aina suljettuna heinäkuussa?
Sairaanhoitaja on töissä vain 2 ½ pv viikossa ja lääkäri ½ pv viikossa, tämä
palvelu ei riitä/ toimi Kangaslammilla
Milloin kevyenliikenteen väylä saadaan taajamaan?
Linjaautopysäkit ovat kurjassa kunnossa taajamaalueella
Avoimet kylättapahtuma kesäkuussa Kangaslammilla – kaupunki voisi tulla
esittelemään esim. tontteja
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Vuosikokouksessa käsitellyt asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Niilo Pulkkinen avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat
tervetulleiksi kokoukseen.
2 Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinnat
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Olli Koponen,
sihteeriksi
Leena Luostarinen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi
valittiin Paula Pöllänen ja Sakari Ruotsalainen.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitus on ollut Warkauden Lehdessä 11.3.2015, liite 2. Ilmoitus tulee
olla 7 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin, liite 3.
5 Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n muutosesitys
Hyväksyttiin hallituksen esittämä muutosesitys, joka koskee hallituksen
toimikautta.

jäsenten

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
neljä (4) sekä enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Puheenjohtajan
toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten,
että puolet tai sitä lähinnä oleva osa jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa.
Toimikausi alkaa vaalikokouksen päättyessä ja päättyy
toimikauden lopussa
pidettävän yhdistyksen vastaavan kokouksen päättyessä.
6 Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta
2013
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Niilo Pulkkinen esitteli tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

T
ilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2014, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
tilintarkastuskertomuksen liitteet 4,5 ja 6. Tilinpäätös vahvistettiin ja
myönnettiin
vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7

8 Toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio vuodelle 2015 sekä liittymis ja
jäsenmaksut vuodelle 201
Käytiin lävitse hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio vuodelle
2015, liitteet 7 ja 8. Jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiin edelleen 10 e ja
kannatusjäsenmaksuksi yhdistyksiltä ja yhteisöiltä 20 e.
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9 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten toimiaika on sääntöjen mukaan 2 vuotta
ja
erovuorossa olleitten Antti Kokkosen, Kaisamaria Tolvasen, Eine Tuomelan ja Kaija
Tuomalan tilalle valittiin Simo Ahtonen, Paula Pöllänen, Sini Asikainen ja Katri
Männikkö. Paikkakunnalta poismuuton takia eroa pyytäneen Pia
Naumasen
tilalle valittiin OlliPekka Kähkönen jäljellä olevalle toimikaudelle vuoden 2016
vuosikokoukseen.
10 Toiminnantarkastajien (2) ja varatarkastajien (2) valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Vauhkonen ja Olavi Lumme ja
varatarkastajiksi Esko Ruuskanen ja Olli Koponen.
11 Hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkiot
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille
maksetaan matkakorvausta 0,22 e/ km asioitten hoitoon liittyvistä matkoista
autolla. Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan.

omalla

12 Edustajien valinta muihin järjestöihin
PohjoisSavon Kylät ry:n, Mansikka ry:n ja Kotiseutuliiton kokouksiin hallitus
valitsee edustajat keskuudestaan.
13 Vuosikokouksista ilmoittaminen
Warkauden Lehti päätettiin viralliseksi ilmoituslehdeksi. Lisäksi käytetään
mahdollisimman laajaa verkostoa hyväksi, 
www.sivut
, sähköposti jne.
14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
Kokouksen vakuudeksi

Olli Koponen
puheenjohtaja

Leena Luostarinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Paula Pöllänen

Sakari Ruotsalainen

