
Vanhan Äänekosken   VUOSIKOKOUKSEN 2021 PÖYTÄKIRJA 

Kotiseutuyhdistys ry      
  
 

Aika 12.5.2021 klo 18.00 

        
    

Paikka Pankkarin kokoushuone, Vanha Vaasantie 462, 44100 Äänekoski 
 
 

§ 1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Ahti Ojanen avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi, 

muistuttaen pandemiaohjeista. 
 
    

§ 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Satu Auvinen. 
 
 

§ 3. Sihteerin valinta 
 

Valittiin vuosikokouksen sihteeriksi Timo Enäkoski. 
 
 

§ 4. Pöytäkirjantarkistajien valinta 
 

Valittiin vuosikokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjo Ahola ja Markku 

Auvinen. 
 
 

§ 5. Kokouksen laillisuuden ja osanottajien toteaminen 
 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi (Liite 1: Ilmoitus Pikkukaupunkilaisessa 28.4.2021) 
Todettiin kokouksen osallistujat (Liite 2: Osallistujalista) ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

§ 6. Kokouksen työjärjestys 
 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
 

§ 7.  Vuoden 2020 toimintakertomus  
 

Hallituksen esittämä vuoden 2020  toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 3). 
 

§ 8. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
 

Rahastonhoitaja Sinikka Halminen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen  (Liite 4) ja luki 

toiminnantarkastajan kertomuksen 19.2.2020. (Liite 5)  



 

§ 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 
 
 

§ 10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 

Sihteeri esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Suunnitelmasta korjattiin Toimintakohdan 

Muistomerkit, opasteet, nimistö - alajakeen lause "Karttamerkintöjä tavoitellaan kaupungin teknisen 

viraston kanssa." kuulumaan "Karttamerkintöjen laittoa kaupungin sivuille selvitetään kaupungin 

kanssa ." Tällä korjauksella toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin. (Liite 6) 
 

 

§ 11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
 

Vuosikokous päätti hallituksen esityksestä nostaa jäsenmaksun 25 euroon henkilöä kohden ja 

kannattajajäsenmaksun 50 euroon kannattajaa kohden. Jäseneksi liittymismaksua ei edelleenkään 

peritä. Jäsenmaksu uuden taksan mukaisesti peritään ensi kerran vuoden 2022 jäsenmaksussa. 
 

Kokouspalkkioita ei hallituksen jäsenille myönnetä. Toiminnantarkastajille maksetaan heidän 

esittämänsä laskun mukaisesti. 
 

Vuoden 2021 talousarvioesityksen esitteli rahastonhoitaja Halminen. Lyhyen keskustelun jälkeen 

talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. (Liite 7) 
 
 

§ 12. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
 

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Satu Auvinen. 
 
 

§ 13. Hallituksen jäsenten valinta 
 

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 valittiin Markku Auvinen, Timo Enäkoski, Sinikka Halminen, 

Mikko Korkiakangas, Pirjo Korkiakangas, Hannu Kumpulainen, Eila Nurmi, Ahti Ojanen, Helena 

Ojanen. 
 
 

§ 14. Toiminnantarkastajan valinta 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Mäki-Fränti ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Mäkelä. 
 
 

§ 15. Valitaan yhdistyksen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 
 

Päätettiin, että hallitus valtuuttaa äänivaltaisen yhdistyksen edustajan Kotiseutuliiton 

vuosikokoukseen. 
 
 



§ 16. Yhdistyksen koolle kutsuminen 
 

Hyväksyttiin, että vuosikokous ja yhdistyksen muut kokoukset kutsutaan koolle 

Pikkukaupunkilainen-lehden ilmoituksella, vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 
 

 

§ 17. Suolahden uusien museotilojen vuokraaminen 
 

Hallitus esitti Suolahden Katvelankatu 11 tilojen vuokraamista ja sitä varten laaditun ja 

allekirjoitetun sopimuksen 22.4.2021 Äänekosken kaupungin kanssa, allekirjoittajana kaupungin 

tekninen johtaja. (Liite 8). Katvelankatu 11 rakennuksesta on vuokrattu 120 neliömetrin tila, jonka 

kuukausivuokra on 200 euroa kuukaudessa, alkaen 1.5.2021. Kokous hyväksyi tehdyn sopimuksen 

yksimielisesti. 
 

 

§ 18. Suolahden museon näyttelytilojen rakentaminen 

 

Hallituksen nimeämä museotyöryhmä oli laatinut Katvelankadun vuokratiloihin Suolahden museon 

perusnäyttelyn rakentamissuunnitelman. (Liite 9) Todettiin se suurpiirteisyydessäänkin hyväksi 

perustaksi, vaikka varsinaisen näyttelyn rakentaminen pieniin tiloihin on haasteellista. Hallitus 

velvoitettiin viemään asia parhaaseen mahdolliseen päätökseen, resurssien rajoissa. 

 

 

§ 19. Kotiseutuyhdistyksen vanhan museon ja arkiston siivous ja järjestäminen 

 

Museotyöryhmä oli laatinut myös yhdistyksen suunnitelman siitä, miten vanhasta museosta 

siirretään esineitä puhdistettavaksi ja edelleen sekä uuteen museoon että takaisin vanhan museon 

puhdistettuihin tiloihin. (Liite 10)  Työ tehdään yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa, joka 

luovuttaa Suolahden Asemakadun koulun muita tiloja tarkoitus varten yhdistykselle väliaikaiseen 

käyttöön. Todettiin suunnitelma päteväksi ja toteutettavaksi. Tältä osin suunnitelma hyväksyttiin. 

 

Museotyöryhmä oli samaan suunnitelmaan yhdistänyt yhdistyksen arkiston puhdistuksen ja sen 

siirtämisen Äänekosken kaupunginmuseon maksutta tarjoamiin tiloihin Suolahden Katvelankatu 

11:n toisen siiven tiloihin. Tästä suunnitelmanosasta hyväksyttiin arkiston kalusteiden ja esineistön 

puhdistamissuunnitelma, mutta väliaikaista sijoitusta ei hyväksytty. Hallituksen yhdistyksen 

allekirjoitettavaksi esittämä sopimus kaupunginmuseon kanssa jätettiin allekirjoittamatta.  

Kielteiset päätökset johtuivat siitä, että keskustelussa kaupunginmuseon johtaja Marjo Ahola kertoi, 

että Kotiseutuyhdistyksen arkistolle ovat nyt tulleet maksutta tarjolle paremmat ja pysyvät tilat 

Äänekosken tehtaan vanhasta paloasemarakennuksesta Kuhnamonkatu 2:sta Äänekoskelta, tiloista, 

jossa oli sijainnut aiemmin niinkutsuttu Tehtaan arkisto. Näissä tiloissa on myös mahdollisuus 

järjestää tutkijanhuoneet arkiston yhteyteen.  

 

Kokous päätti, että Aholan esittämä kaupunginmuseon uusi tarjous ajaa hallituksen 

museotyöryhmän tekemän esityksen ohi siltä osin, kun se koskee arkiston sijoitusta puhdistuksen 

jälkeen. Näin ollen sopimusta kaupunginmuseon kanssa Katvelankadun väliaikaisesta 

arkistoaineiston sijoittamisesta ei hyväksytä ja hallitus määrätään selvittämään uusi, parempi tarjous 

arkiston pysyvästä sijoittamisesta vanhaan tehtaan arkistotilaan Äänekoskella.  

 

 



 


