Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry – syyskokous 21.11.2020

Paikka: Pullin koulu, Mynterläntie 228, 08500 Lohja ja Teams-etäyhteys
Aika: 21.11.2020 klo 16.06- 17.13
Osallistujat:
koululla: Pauli Syrenius, Pekka Oura, Juha Helander, Katriina Nousiainen, Pia Hoffren,
Jukka Kaario, Anne Vainio, Sami Immonen ja
Teams etäyhteydellä: Sirkka-Liisa Sourama, Johanna Lindgren, Jan Södersved ja Jouko
Kirves (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Helander avasi kokouksen.
Korona-tilanteesta johtuen hallitus ei ole sisällyttänyt kokoukseen muuta ohjelmaa
kuin sääntöjen määräämät syyskokousasiat.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Helander, sihteeriksi Anne Vainio ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sami Immonen ja Jukka Kaario.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen syyskokous tulee pitää joulukuun loppuun mennessä ja kutsua koolle
vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti
ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla.
Kokouskutsu, jossa oli ilmoitettu käsiteltävät asiat, ilmestyi Länsi-Uusimaa lehdessä 10.11.2020 (liite 2) ja järjestöpalstalla 17. ja 18.11.2020. Kokouskutsu,
esityslista, toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset on julkaistu 6.11.2020 myös
vaanteekylat.fi -nettisivuilla, Väänteenjoen seutu -facebook-sivuilla sekä
yhdistyksen jäsenille sähköpostitse Väänteenjoen alueen kyläyhdistyksen
uutiskirjeessä 3/2020.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Jatkossa kokouksesta voitaisiin ilmoittaa myös Kaupunkilehti Ykkös-Lohjassa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten,
kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden ja kannattajajäseninä
olevien yhteisöjen osalta ja jäsenmaksun maksuajankohta.
-

hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 3)
Anne Vainio esitteli hallituksen toimintasuunnitelman. Toimintaan ei esitetä
suuria muutoksia. Korona-tilanteen takia kuluvalta vuodelta siirtynyt ja jo
pitkälle suunniteltu taidetapahtuma järjestettäisiin yhdessä Pullin koulun
120-vuotisjuhlien kanssa. Kokouksia järjestettäisiin tarvittaessa etäyhteyksin
ja tapahtumia korona-tilanteen sallimissa rajoissa. Uutena esitetään
uistelutapahtuman järjestämistä, jos pilkkikilpailuja ei voitaisi järjestää.
Toimintaa esitetään rahoitettavaksi myös varsinaisilta jäseniltä perittävällä
jäsenmaksulla.
Pauli Syrenius on ollut Väänteenjoen kentän hoidosta yhteydessä kaupungin
Liikuntakeskuksen toimitusjohtajaan Jukka Vienoseen. Vienosen mukaan
kaupunki ei enää hoida pienellä käytöllä olevia kenttiä, mutta kaupunki voi
avustaa suuruusluokaltaan 100 euron summalla kyläyhdistystä kentän
hoidossa.
Kentän hoitoa päätettiin jatkaa kaupungin tuen avustamana.
Toimintasuunnitelmaesitys hyväksyttiin näin evästettynä.

-

hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi (liite 4)
Pia Hoffren esitteli hallituksen tulo- ja menoarvion. Taidetapahtuma ja
nuotiopaikka olisivat suurimmat menoerät. Nuotiopaikka rakennettaisiin vain,
jos siihen saadaan kaupungin pienhankeavustus. Taidetapahtuman
tuottotavoite on asetettu koronan takia aiempaan verrattuna pienemmäksi.
Uutena tulonlähteenä esitetään jäsenmaksun perimistä.
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sillä ehdolla, että seuravana käsittelyssä
oleva hallituksen esitys jäsenmaksusta hyväksytään.

-

-

varsinaiseksi jäsenmaksuksi hallitus esittää 10 euroa / talous (taloutta
kohden peritään 10 euroa riippumatta taloudessa olevien varsinaisten
jäsenten määrästä)
kannattajajäsenmaksuksi hallitus esittää yhteisöiltä 100 euroa ja
henkilöiltä 25 euroa
hallitus esittää jäsenmaksun eräpäiväksi 31.3
Puheenjohtaja esitteli jäsenmaksuasian. Kannattajajäsenmaksut olisivat
nykyisen suuruiset, mutta uutena varsinaisen jäsenen jäsenmaksu olisi 10
e/talous. Talouteen kuuluisivat samassa osoitteessa asuvat ja yhteisen
jääkapin jakavat jäsenet.
Pohdittiin sitä, mikä vaikutus jäsenmaksulla on jäsenmäärään ja jäsenten
aktiivisuuteen. Jäsenmaksu voisi aiheuttaa eroamista, mutta myös sitouttaa
yhdistykseen. Jäsenmaksun perimiseen ei kannattaisi käyttää yhdistyksen
varoja. Kaikkia jäseniä ei voida tavoittaa ainoastaan sähköisesti. Hyvänä

nähtiin se, että 10 euroa on suhteellisen pieni summa, mutta sen avulla
yhdistyksellä olisi jonkinlainen oma tulonlähde, joka mahdollistaisi toiminnan
kehittämisen. Jos toiminta palvelee paremmin jäseniä, se kannustaa
pysymään jäsenenä. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on myös tavoite
lisätä edelleen jäsenmäärää. Jäsenmaksun perimistä on pitkään pohdittu.
Yhdistyksen olisi hyvä varautua tarkastelemaan talouttaan myös uudella,
ammattimaisemmalla tavalla. Pullin koulun jatko tai koulukiinteistön ylläpito
voisi tuoda tulevaisuudessa yhdistykselle suuremman roolin.
Hallituksen esitykset varsinaisesta jäsenmaksusta, kannatusjäsenmaksuista
ja jäsenmaksun eräpäivästä hyväksyttiin. Hallituksen toimeenpantavaksi jää
jäsenmaksun periminen käytännössä.

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
-

hallitus ehdottaa 10 henkilön jäsenmäärää uudelle hallitukselle
Keskusteltiin siitä, voisiko hallitus olla nykyistä suurempi jäsenmäärältään.
Päädyttiin pitämään hallituksen jäsenmäärä nykyisenä eli hallituksen esitys
hyväksyttiin.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Helander.
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
Hallituksen jäseniksi valittiin Sami Immonen, Juhani Järvinen, Jukka Kaario, Jouko
Kirves, Petteri Kokkarinen, Johanna Lindgren, Sirkka-Liisa Souramo, Pauli
Syrenius, Taija Turkia ja Anne Vainio.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Raninen ja varatoiminnantarkastajaksi Jan
Södersved.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liite 1. Osallistujaluettelo
Liite 2. Kokouskutsu Länsi-Uusimaa 10.11.2020
Liite 3. Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2021
Liite 4. Talousarvioehdotus vuodelle 2021

Lohjalla 21.11.2020

______________________________________
Juha Helander, kokouksen puheenjohtaja

______________________________________

Anne Vainio, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Lohjalla ___.___. 2020

______________________________________
Sami Immonen, pöytäkirjatarkastaja

______________________________________
Jukka Kaario, pöytäkirjatarkastaja

