Vanhan Äänekosken
Kotiseutuyhdistys ry

VUOSIKOKOUKSEN 2022 PÖYTÄKIRJA

Aika

23.3.2022 klo 18.00

Paikka

Äänekosken kaupungitalon kahvio, Hallintokatu 4,44100 Äänekoski

§ 1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Ahti Ojanen avasi kokouksen klo 18.03 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
§ 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Mikko Korkiakangas.
§ 3. Sihteerin valinta
Valittiin vuosikokouksen sihteeriksi Timo Enäkoski.
§ 4. Pöytäkirjantarkistajien valinta
Valittiin vuosikokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjo Ahola ja Tarja Mäkelä.
§ 5. Kokouksen laillisuuden ja osanottajien toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi (Liite 1: Ilmoitus Pikkukaupunkilaisessa 16.3.2022)
Todettiin kokouksen osallistujat (Liite 2: Osallistujalista) ja päätösvaltaiseksi.
§ 6. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
§ 7. Vuoden 2021 toimintakertomus
Hallituksen esittämään vuoden 2022 toimintakertomukseen tehtiin seuraavat korjaukset:
• Yleistä-kohdan ”kotiseutuarkistolle” muutettiin kuulumaan ”arkistolle”
• Toiminta-kohdan Hietaman Kivikauden polku- alkuisessa kappaleessa korjattiin nimi ”Salla
Peurasaari” ”Saana Peurasaareksi”.
• Talous-kohdan ensi virkkeeseen lisättiin tappiollisen tilinpäätöksen summaksi ”2 642, 36 €”
Edellämainituilla korjauksilla toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 3)

§ 8. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
Rahastonhoitaja Sinikka Halminen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan
kertomuksen 23.2.2022. (Liite 4)
§ 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
§ 10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Sihteeri esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Suunnitelmasta korjattiin varsin perusteellisesti
kohta 5. Rahoitus, joka oli epähuomiossa laadittu osin vanhentuneen talousarvioluonnoksen
pohjalta. Korjattiin:
• Poistettiin arvion tulopuolelta mahdolliset uuden museon lipputulot, mikä ei sopinut
toimintasuunnitelman Toiminta-kohdan arvioon ”pyritään avaamaan mahdollisimman pian”.
• Perinteisen kotiseututyön talousarvio ”15 325 €” oikeaksi, ”18 475 €” suuruiseksi.
• Museohankkeen talousarvion ” 48 285 €” korjattiin ”61 500 €” suuruiseksi.
• Talousarvion kokonaissummaksi kirjattiin 78 895 €.
• Talousarvion lopulliseksi tulokseksi kirjattiin ”– 880 € alijäämä vuonna 2022”.
Näillä korjauksilla toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin. (Liite 6)

§ 11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 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 2022 talousarvioesityksen esitteli rahastonhoitaja Halminen. Lyhyen keskustelun jälkeen
talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin. (Liite 7)
§ 12. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Satu Auvinen.
§ 13. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2022 valittiin Markku Auvinen, Timo Enäkoski, Mikko
Korkiakangas, Pirjo Korkiakangas, Hannu Kumpulainen, Tarja Mäkelä, Eila Nurmi, Ahti Ojanen,
Helena Ojanen.

§ 14. Toiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Mäki-Fränti ja varatoiminnantarkastajaksi Sinikka
Halminen.
§ 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. Muut asiat
Ei muita asioita.
§ 18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:11.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Mikko Korkiakangas
puheenjohtaja

Timo Enäkoski
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Äänekoskella
Marjo Ahola

Tarja Mäkelä

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

