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Poissa:
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Veli~Matti  Laitinen
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sihteeri

HALLITul{SEN I(OKOuS

P6YTAKIRJA 1/2022

1.    Kokoultsen avaus, laillisuus ja paat6svaltaisuus

Kylayhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00, seka totesi kokouksen      laillisesti

kokoonkutsutuksi ja paat6svaltaiseksi.

2.    Kokouksen jarjestaytyminen
P55tettiin, ett5 kylfhdistyksen pLiheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat p6yt5kirjan. Lisaksi

paatettiin valita p6ytakirjantarkastajiksi Mikko Lasanen ja Tarja Ojanne, sills kyseessa on taman
hallituskauden viimeinen kokous.

3.    Esityslistan hyvaksyminen kokouksen ty6jarjestykseksi
Hyvaksyttiin esityslista kokouksen ty6jarjestykseksi.

4.    Kirjataan p6ytakirjaan hallituksen tekemat p§5t6kset ja keskustellaan muista esille tuoduista
aiheista

4.1. Rahastonhoitajan ja hallituksen j5senen eroilmoitus

Kirjattiin tiedoksi, etta  P5ivi Euramo ilmoitti eroavansa yhdistyksen hallituksesta ja

rahastonhoitajan tehtavasta 4.12.2021. Hallitus paatti tuolloin, etta puheenjohtaja ottaa

hoitaakseen rahastonhoitajan tehtavat vuosikokoukseen saakka, sills hallituksen riveista ei

loytynyt halukkaita tehtavan hoitajaksj. Tam5 ratkaisu oli my6s kaytann6[lisin, sills

puheenjohtajalle oli jo aiemmin annettu yhdistyksen tilinkaytt6oikeus.

4.2. Joulumyyjaisten toteutus ja tuotto
Suunniteltuja joulumyyjaisi5 ei voitu jarjestaa koronarajoitusten vuoksi. Mvyntia tehtiin

kuitenkin facebookin ja kylan whatsapp-ryhman kautta. Myyt5via tuotteita saatiin lahjoituksena

Paivi  Euramolta, Julia  Koivuselta ja Susanna Tiirikaiselta.  Lisaksi kylayhdistys hankki myytavaksi I

<3  Haimoo -kangaskasseja kylassa toimivasta Ekolokero -yrityksesta. Tapahtuman tuotto oli

hieman yli 200 €.

4.3. Mobjlepay:n kaytt6mahdollisuus yhdistyksen tapahtumissa
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Hallitus on sopinut, etta kylan tapahtumissa voidaan kaytta5 Mobilepayta maksuv5lineena.

Susanna Tiirikainen on  luonut Mobilepayhinsa oman ''boksin"  kylayhdistykselle, jolloin on helppo

erottaa mahdolliset henkil6kohtaiset maksutapahtumat kyl5yhdistyksen maksutapahtumista.

Mikali Mobilepayta kaytetaan maksuvalineena, tilinhaltija toimittaa tarvittavat kuvakaappaukset

Mobilepayn kylayhdistyksen boksista mm. kirjanpitajalle, jotta asiassa ei synny mitaan

epaselvyyksia.

4.4. Mahdollisen Facebook-sivun perustaminen

Keskusteltiin mahdol`isesta ky`ayhdistyksen omasta facebook-sivusta seka siihen `iittyvista

kaytann6n asioista, mm. yllapjdon osalta. Todettiin, etta yhdistyksella olisi hyva olla oma sivu,

jotta  kyl5yhdistyksen postaukset eivat huku  Haimoo-ryhman fiidiin ja jaisi selkeasti  nahtaville,
mita kylayhdistys on jarjestanyt. Lis5ksi keskusteltiin siita, etta sivua voidaan my6s kayttaa

tarvittaessa kyliin mainostamiseen.

P5atettijn, etta asia jatetaan seuraavalle hallitukselle kasjteltavaksj ja pa5tettiin kirjata asia

toimintasuunnitelmaan 2022.

5.    I(asitellaan vuosikokoukseen liitty`rat asiat

5.1.Toimintakertomus 2021
Kaytjin  lapi tojmintakertomusluonnos, ja keskusteltjin tarvittavjsta lisayksista.

5.2.  Tilinp5at6s 2021

Kaytiin lapi tilinpaat6s ja paatettiin, etta kokoukseen osallistuvat hallituksen jasenet

allekirjoittavattilinpaat6ksen.

5.3,Toimintasuunnitelma 2022
Kaytiin  lapi toimintasuunnitelmaluonnos, ja keskusteltiin tarvittavista lisayksist5,

5.4. Talousarvio 202Z

Kaytiin  lapi talousarvioluonnos ja tehtiin siihen tasmennyksi5 saadun tilinpaat6ksen  pohjalta.

5.5.Saant6muutosehdotus
Kaytiin lapi saant6muutosehdotus ja keskusteltiin siihen liittyvista seikoista. Todettiin, etta

saant6muutosehdotuksen perimmainen tarkoitus on paivittaa yhdistyksen s5ann6t yhdistyslain

uudistumisen mukaiseksi.

5.6. Paat6s vuosikokoukseen liittyvien dokumenttien hy\raksymisesta
Paatettiin, etta kokouksessa esiin tulleiden muutosten I.a lisaysehdotusten jalkeen dokumentit

hyvaksytaan esitettav5ksi vuosikokoukselle ja tarvittavin osin toiminnantarkastajalle.

5.7.  Paatet§an vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Paatettiin, etta pyritaan jarjestamaan kylasuunnittelutapahtuma ja vuosikokous samana paivana,

perakkaisina tilaisuuksina.  Paatettiin, etta tapahtuma ja vuosikokous jarjestetaan koululla
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sunnuntajna 3.4.2022 klo 15-18 siten, etta kylasuunnittelutapahtuma alkaa klo 15 ja vuosikokous

klo  16:30.

Sovittiin, etta Susanna Tiirikainen hoitaa vuosikokoukseen liittyvat ilmoitukset ja kutsut
asianmukaisesti.

Paatettiin my6s selvitta5 esim. I <3 Haimoo -painatuksella olevien ampareiden hintoja ja

toimitusaikoja. Todettiin etta kun lisatietoa on saatu, asiaan voidaan palata hallituksen

whatsapp~ryhm5n valityksella.

6.    MuutmahdoHisetasiat

6.1. Haimoon nettiyhteyksien parantaminen

Susanna Tiirikainen valitti hallitukselle tiedoksi, ett5 Vihtijarven  kylayhdistys oli haneen

yhteydessa, ja etta selvitella5n mahdollisuuksia asiaan liittyvaan yhteisty6h6n Vihtijarvelaisten
kanssa, sek5  mahdollisesti my6s muiden  lahikylien  kanssa.  Ensivaiheessa toimenpiteena voisi

olla  kyl515isten mahdollisen osallistumishalukkuuden selvittiiminen.

6.2. Haimoon kylaarkiston perustaminen

Keskusteltiin lyhyesti Tarja Ojanteen aloitteesta Haimoon kylaarkiston perustamiseksi.

7,    Kokouksen paattamjnen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 18:46.

Puheenjohtaja

P6YTAKIRJAN TARl(ASTAJAT

•,./:      ,,.`,,                          -`

Mikko Lasanen

Hallituksen jasen

Liitteet:
-       Toimintakertomus 2021 (loppuvuosi)

-       Tilinp5at6s2021

-       Toimintasuunnitelma 2022

-       Talousarvio2022

-      Saant6muutosehdotus

Julia  Koivunen

Sihteeri

Hallituksen jasen


