
Väksy – vuosikokous 22.3.2017 
Pöytäkirja 

 1 

 

VANHAN ÄÄNEKOSKEN    VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
KOTISEUTUYHDISTYS RY   25.3.2017 
 
 
AIKA  22.3.2017 klo 18.00 – 19:24 
PAIKKA Veteraanipirtti, Sumiaisraitti 7, 44280 Sumiainen 
 

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Enäkoski. 
 

2. Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Halminen ja pöytäkirjantarkistajiksi  
Sisko ja Seppo Kanen. 
 

3. Kokouksen osanottajien toteaminen, kokouksen laillisuuden toteaminen 
Kokouksen osanottajalista on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).  
Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaan: kutsu on julkaistu  
Sisä-Suomen Lehdessä 7.3.2017 ja Pikkukaupunkilaisessa 8.3.2017  
(ilmoitukset liitteenä 2). Kokous todettiin lailliseksi. 
 

4. Vuoden 2016 toimintakertomus 
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen (liite 3).  
Lisätään maininta Honkolan koululla pidetystä nimistökiertueen tilaisuudesta 
kohtaan ”Toiminta”, muutoin hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 
 

5. Vuoden 2016 tilit ja tilintarkastuskertomus 
Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastus-
kertomuksen (liite 4). 
 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille 
vastuuvelvollisille. 
 

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman, joka lyhyen keskustelun 
jälkeen hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 17 € ja kannattajajäsenmaksuksi  
40 €.  Liittymismaksua ei erikseen peritä. 
 
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 
Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan. 
 

8. Talousarvio vuodelle 2017 
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esittelivät talousarvion vuodelle 2017 (liite 5). 
Hyväksyttiin talousarvio. 
 

9. Puheenjohtajan valinta 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Enäkoski. 
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10. Hallituksen jäsenten valinta 

Hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Pirinen, Ahti Ojanen, Eija Nurmi, Kalle Helander, 
Helena Ojanen, Marja Levänen ja Hannu Kumpulainen. 
 

11. Toiminnantarkastajien valinta 
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jarmo Mäki-Fränti ja varatoiminnantarkastajaksi  
Tarja Mäkelä. 
 

12. Äänivaltaisen edustajan valitseminen Kotiseutuliiton kokoukseen 11.8.2017 
Jyväskylässä 
Valittiin yhdistyksen äänivaltaiseksi edustajaksi Kotiseutuliiton kokoukseen  
Timo Enäkoski. 
 

13. Yhdistyksen koolle kutsuminen 
Päätettiin, että yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta  
ennen kokouspäivää ilmoittamalla Pikkukaupunkilainen-lehdessä ja lisäksi 
suostumuksensa antaneille jäsenille sähköpostitse. 
 

14. Muut asiat 
Päätettiin antaa uuden hallituksen pohdittavaksi ja harkintansa mukaan 
toteutettavaksi seuraavaa: 
- vanhoja Pässinrata-lehtiä myyntiin myyntipisteisiin 
- päätös ja tiedotus siitä, mihin mennessä ja kenelle toimitetaan tämän vuoden 

Pässinrata-lehteen tarjottavat tekstit 
- vanhojen valokuvien tunnistustilaisuuksien järjestäminen 
- laadittava muistomerkkiluettelo 
- opastaulujen oikaisu, muistomerkkien puhdistus ja niiden ympäristön siistiminen: 

tätä työtä on tehty omatoimisesti. Siistiminen kuuluu kaupungin ympäristötoimen 
tehtäviin; hallitus ottaa yhteyttä asiasta kaupunginpuutarhuriin. 

 
Opaskurssiin liittyen Timo Enäkoski ja Rauno Heimonen ovat avustajineen tehneet 
yhdistykselle Äänekosken suuret rikokset –lyhytelokuvan. Elokuva on lainattavissa 
Äänekosken kirjastossa. 

 
 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

Timo Enäkoski     Sinikka Halminen    
puheenjohtaja     sihteeri 

 
 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 Äänekoskella _____ / _____ 2017 
 
 
 
 
 Sisko Kanen      Seppo Kanen 
 pöytäkirjantarkistaja     pöytäkirjantarkistaja  


