Pöytäkirja
6.8.2022

VUOSIKOKOUS 2022

Aika:

Sunnuntai 9.7.2022 klo: 13:25-14:52.

Paikka: Yhteisrannan kotalaavulla, Kivimäentie 24.

Pöytäkirja
1.

Jan Löfstedt avasi kokouksen klo 13.25

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Löfstedt. Sihteeriksi valittiin Mari Paasovaara.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki ja Marja-Helena Salmio, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.

Paikalla oli 30 yhdistyksen jäsentä ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.

Susanna Lieto luki toimintakertomuksen.
Erja Hakala esitti tilinpäätöksen ja kävi läpi toiminnantarkastajien lausunnon ajalta 1.6.202131.5.2022. Toiminnantarkastajat huomauttivat, että monet jäsenet eivät maksa jäsen- tai
jätemaksujaan. Arviolta noin 20 jäsentä on jättänyt kyseiset maksut maksamatta. Evästykseksi
uudelle hallitukselle nostettiin lukitut jäteastiat sekä maksujen perintä.

6.

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7.

Hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiot pidettiin entisellään, 110€. Myös mahdolliset kulukorvaukset
pysyvät samoina kuin edellisenä vuonna.

8.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2022–2023, tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2022 jäsen- ja
jätemaksun suuruus:
-

jäsenmaksu 20 €
kesäjätemaksu 30 €
talvijätemaksu 33 €

9.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jan Löfstedt.

10.

Valittiin seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen jäseniksi: Susanna Lieto, Ari Jaska, Erja Hakala,
Petri Tamminen, Merja Heikkilä, Mari Paasovaara ja uutena jäsenenä Heli Kurkela.
Kotisivuvastaavana jatkaa Erkki Salmio, Facebookvastaavana Anne Sandberg. Hallituksen
järjestäytymiskokous pidetään myöhemmin kesällä.

11.

Toimintasuunnitelman mukaisiin tehtäviin valitaan toimikunnat hallituksen
järjestäytymiskokouksessa.

12.

Mauno ja Riitta Rantala jatkavat toiminnantarkastajina. Jukka ja Marjatta Lausjärvi valittiin
toiminnantarkastajien varahenkilöiksi.
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13.

Hallitukselle ei ollut etukäteen esitetty asioita käsiteltäviksi vuosikokouksessa.

14.

Käsiteltiin muut kokouskutsussa mainitut asiat: Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi edellisen
vuosikokouksen ohjeistuksen mukaisesti. Eduskunnalta on tulossa yhdistyslain osamuutos koskien
yhdistyksien sääntöjä, joten päätettiin siirtää sääntömuutostamme myöhemmäksi, jotta saamme
kaikki tarvittavat muutokset sääntöihimme samanaikaisesti.

15.

Puheenjohtaja Jan Löfstedt päätti kokouksen klo: 14:52.

Vuosikokouksen yhteydessä kokousväki nosti esille huolen teiden lukituista puomeista, joiden avaimet ovat
vain asukkailla. Hallitukselle ehdotettiin, että kerätään lista avaimista, jotta puomit voidaan tarvittaessa
avata hälytysajoneuvoille. Toisena ehdotuksena oli koodilukitus tai ainakin tieto kenelle voi soittaa, esim.
puomille lappu missä olisi yhteystiedot.

Ennen vuosikokousta aloitettiin juhlallisin tunnelmin kotalaavun avajaisilla. Yhteisrannan toteuttaminen
tähän asti on vaatinut paljon kovaa työtä, kuten myös nyt yhteisrantaa viimeistelevän kotalaavun
pystyttäminen, yhteensä noin kymmenen hengen talkoovoimin.
Jaoimme kunniakirjat seuraaville talkoohenkilöille: Tauno Saukonniemi, Esko Lepänkoski; jotka ovat myös
yhteisrannan alullepanijoita, Ari Nieminen; vastaava rakennusmestari, hakenut rakennuksen luvan ja
valvonut rakentamista, Petri Tamminen; työmaavastaavana, Hannu Suvisuo; käytännön rakennusmestarina,
Veli-Matti Saukonniemi; on myös toimittanut puutavarat, Jan Löfstedt; on myös neuvotellut tarvittavat
sopimukset Tammelan kunnan ja Kaukjärven osakaskunnan kanssa. Ilman heitä emme olisi tässä hankkeessa
onnistuneet. Iso kiitos heille! Kaikille talkoisiin osallistuneille annettiin pullo paikallista pihlajakuohujuomaa
kiitokseksi.
Kokouksen jälkeen tarjolla oli makkaraa sekä muuta purtavaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jänijärvellä, 6.8.2022

Jan Löfstedt

Mari Paasovaara

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marja-Helena Salmio

Erkki Salmio
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