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Aika:                      Sunnuntaina  3.4.2022  klo  16:30

Paikka:                  Haimoon  koulu

Lasna:                   Tarj.a ojanne,  Mervi  Kannisto-Kallela, OIli  Kallela,  Marika sarjosalo,  Eeva ollikkala,

Lauri  Rissanen, Susanna Tiirikainen

1.    Kokouksen avaus

Kylayhdistyksen puheenjohtaja Susanna Tiirikainen avasi kokouksen klo 16:39

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, p6ytakirjantarkastajat ja kaksi aantenlaskijaa
Valittiin  kokouksen  puheenjohtajaksi Susanna Tiirikainen j.a sihteeriksi  Mervi  Kannisto-Kallela.

P6ytakirjantarkastaj.iksi ja aantenlaskij.oiksi valittiin  Marika Sarj.osalo ja  Lauri  Rissanen.

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja paat6svaltaisuus
Puneenjohtaj.a totesi, etta kutsu vuosikokoukseen on julkaistu Vihdin Uutisissa  keskiviikkona

23.4.2022 ja  lisaksi vuosikokouksesta on tiedotettu perj.antaina 25.3.2022 Haimoon facebook-ja
instagram -sivuilla, sahk6postitiedotteella j.a kylan whatsapp-ryhmassa.  Kokousmateriaalit ja

kutsu on I.ulkaistu  my6s kylan  nettisivuilla  perjantaina 25.3.2022.

Saant6jen  mukaan  kutsu on  lahetettava  kirjallisesti I.asenille tai julkaistava  paikallislehdessa

vahintaan 7 vuorokautta ennen kokousta. Todettiin, etta kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja

paat6svaltainen.

4.    Hyv5ksytaan kokouksen ty6jarjestys
Hyvaksyttiin esityslista  kokouksen ty6j.arj.estykseksi  (p6ytakirj.an  liite  1).

5.    Esitetaan tilinp5at6s, vuosikertomus (toimintakertomus) ja toiminnantarkastajan lausunto
Puheenjohtaja esitteli tilinpaat6ksen (p6ytakirjan liite 2), toimintakertomuksen loppuvuodesta

2021 (p6ytakirj.an  liite 3) seka toiminnantarkastaj.an  lausunnon  (p6ytakirjan  liite 4).

Toimintakertomuksen esittelyn jalkeen puheenj.ohtaja kertoi viela  lisatietona, etta yhdistys on

valinnut kirj.anpitajakseen Tuohitilit Oy:n / Sari Salosen j.a etta  hallitus on my6s sopinut, etta

loppuvuodesta 2022 kunnan toimesta laadittavan  Haimoon kylakaavan osalta yhteyshenkil6na

kuntaan  pain toimii  Mikko Lasanen.

6.    P5§tettiin tilinpfat6ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden my6ntamisest5 hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

Paatettiin vahvistaa tilinp5at6s I.a  my6nta5 vastuuvapaus hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille.

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma seka tulo-ja menoarvio vuodelle 2022
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Puheenj.ohtaj.a esitteli toimintasuunnitelman seka tulo-ja menoarvion vuodelle 2022.

Toimintasuunnitelman osalta puheenj.ohtaja  kertoi, etta dokumentin laatimisen jalkeen

Vihtijarven ja Selkin kylayhdistysten kanssa on kayty keskusteluja  mahdollisesta yhteisty6sta

nettiyhteyksien parantamiseen tahtaavan valokuituhankkeen osalta, mutta etta asiassa ei ole

viel5 tehty mita5n varsinaisia  paat6ksi5.

Paatettiin vahvistaa toimintasuunnitelma seka tulo-ja menoarvio vuodelle 2022.

8.    Esitella5n ja vahvistetaan s55nt6muutosehdotus ja pa5tet5an uusien saant6jen
noudattamisen aloitusajankohdasta
Puheenjohtaja esitteli saant6muutosehdotuksen. Paatettiin, etta saann6t hyvaksytaan esitetyssa

muodossa mutta  kohtaan 11 § Vuosikokous tasmennetaan  lausetta "Mikali yhdistyksen I.asen

haluaa   saada  jonkin asian vuosikokouksen kasiteltavaksi,   on  hanen ilmoitettava siita kirjallisesti

hallitukselle  niin  hyvissa  aj.oin, etta asia voidaan sisallyttaa  kokouskutsuun."  muotoon: "Mikali

yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen kasiteltavaksi,  on hanen
ilmoitettava siita  kirjallisesti  hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta".

Paatettiin, etta uudistetut saann6t otetaan k§ytt66n valitt6masti tassa vuosikokouksessa,

seuraavan hallituksen valintaa tehtaessa.

9.    Valltaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jasenet erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jasenista saant6jen mukaisessa erovuorossa ovat Veli-Matti Laitinen, Mikko Lasanen

ja Tarj.a Ojanne.  Lisaksi Janne Tulokas j.a Julia  Koivunen olivat ilmoittaneet, etteivat jatka

hallituksen jasenena.

Puheenj.ohtajaksi valittiin Susanna Tiirikainen,  Hallituksen jaseniksi valittiin  Lauri  Rissanen,  Lea

Lahdesmaki,  Mail.a Vainio I.a  Mikko Lasanen.

Todettiin, etta kaikki asianosaiset ovat antaneet suostumuksensa tehtavaan nimittamiseen,

vaikka osa olikin estynyt osallistumasta vuosikokoukseen henkil6kohtaisesti.

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa seka varatoiminnantarkastaja
Valittiin  Mervi  Kannisto-Kallela toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Sirpa

Nyman. Todettiin, etta molemmat henkil6t ovat antaneet suostumuksensa tehtavaan

nimittamiselle.

11.  Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden k5sittely
Todettiin, etta  kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita. Todettiin, etta tassa asiakohdassa

voidaan kayda avointa keskustelua kylayhdistykseen liittyen.

Puheenjohtaja totesi, etta nimenkirjoitusoikeus on ollut Susanna Tiirikaisella I.a entisella

rahastonhoitajalla  P5ivi Euramolla. S5ant6muutoksen my6ta nimenkirjoitusoikeus annetaan

my6s varapuheenjohtajalle (varapuheenj.ohtaj.a ja  rahastonhoitaj.a voivat olla sama henkil6).
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Puheenjohtaj.a kertoi my6s, etta toistaiseksi hallitus ei ollut paatynyt esittamaan jasenmaksua

yhdistyksen jasenille, sills virallisen jasenrekisterin  kerays on vasta  paatetty aloittaa. Asia

pidetaan kuitenkin mielessa tulevien vuosien varainkeruuta  pohdittaessa.

Lisaksi kaytiin  lyhyesti  keskustelua  kylayhdistyksen toiminnan tukemisen mahdollisuuksista

talkooty6na, I.a puheenjohtaja kertoi, etta kylayhdistykselle on perustettu taustatiimi whatsapp-

ryhma, I.osta voidaan etsia tekij6ita esimerkiksi tapahtumiin I.a  erilaisiin talkoot6ihin.

Puheenjohtaj.a kertoi, ett5 ryhm5ss§ on nyt noin  kymmenkunta henkil6a I.a totesi etta kylalta

16ytyy halukkaita  henkil6ita tukemaan kylayhdistyksen toimintaa, mika on hieno asia.

12.  Kokouksen paattaminen
Puheenj.ohtaj.a kiitti kokouksen osanottaj.ia  kokoukseen osallistumisesta seka aktiivisesta

keskustelusta I.a  paatti kokouksen klo 17:37,
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Lauri  Rissanen

1)     Esityslista

Z)     Tilinpaatoszo21

3)    Toimintakertomus 2021 (loppuvuosi)

4)    Toiminnantarkastaj.an lausunto

5)    Toimintasuunnitelma 2022

6)    Talousarvio 2022

7)    Saant6muutosehdotus

Mervi  Kannisto-Kallela

Sihteeri
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Marika Sarj.osalo
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