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Aika:

Paikka:

Lasn5:

Poissa:

Perj-antaina 8.4.2022 klo 17:00

Haimoon kentan  kopilla

Susanna Tiirikainen                      puheenj.ohtaja

Lauri  Rissanen

Maija Vainio

Mikko Lasanen

Lea  Lahdesmaki

HALLITUKSEN  KOKOUS

P6YTAKIRJA 2/2022

1      Kokouksen avaus, laillisuusja paat6svaltaisuus

Kylayhdistyksen puheenj.ohtaj.a avasi kokouksen klo 17:00, seka totesi kokouksen laillisesti

kokoonkutsutuksi.  Hallituksen j5senista oli paikalla yli puolet, I.oten kokous todettiin my6s

pa5t6svaltaiseksi.

2     Esityslistan hyvaksyminen kokouksen ty6jarjestykseksi

Hyvaksyttiin esitysl ista  kokou ksen ty6j.arj-estykseksi.

3     Hallituksen jarjestaytyminen ja p6yt5kirjantarkastuksesta paattaminen
Paatettiin valita  hallituksen varapuheenj.ohtaj.aksi I.a  rahastonhoitaj.aksi  Mikko  Lasanen.

Paatettiin, etta my6s puheenj.ohtaja Susanna Tiirikainen voi hoitaa rahastonhoitaj.an tehtavia

tarvittaessa.  Paatettiin, etta puheenjohtaj.a toimii kokouksen sihteerina ja etta kaikki kokouksen
osanottajat allekirjoittavat p6ytakirjan, joka siten katsotaan hyvaksytyksi.

4     Pankkitilien kaytt6oikeus

Pa5tettiin my6nt55 Haimoon kyl5yhdistys ry:n pankkitilin  F115 5236 0420  243318

kaytt6oikeus Mikko Lasaselle.  Li.saksi paatettil.n, etta yhdl.styksen puheenjohtajana toi.mivan
Susanna Tiirikaisen  kaytt6oikeus pankkitiliin sailyy.

Paatettiin, e" yhdistyksen aiemman rahastonhoitajan Paivi Euramon kaytt6oikeus Haimoon
kylayhdistys ry:n pankkitilille F115 5236 0420 243318 poistetaan.

Paatettiin, etta yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Tiirikainen hoitaa pankkitilien
kaytt6oikeusasiat pankin kanssa ajantasalle.

5     Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuksista pa5tt5minen

Vuosikokouksessa vahvistettujen uusien yhdistyksen saant6j.en my6ta paatettiin, etta

yhdistyksen nimenkirj.oitusoikeus annetaan yhdistyksen saant6jen mukaisesti yhdistyksen

puheenjohtajalle Susanna Tiirikaiselle, sek5 rahastonhoitaj.alle ja varapuheenjohtajalle Mikko

Lasaselle.

Paatettiin, etta Paivi  Euramon nimenkirj.oitusoikeus poistetaan, sills han ei enaa ole Haimoon

kylayhdistvs ry:n  hallituksen I.asen.
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Paatettiin valtuuttaa yhdistyksen puheenj.ohtaja hoitamaan muutoksen rekister6inti PRH:Ile.

6     Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Kaytiin lapi yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 I.a  keskusteltiin siihen  liittyvist5

yksityiskohdista.

Paatettiin valita yhdistyksen some-vastaavaksi  Maija Vainio.  Paatettiin, etta avataan

yhdistykselle oma fb-sivu, I.otta  kylayhdistyksen  postaukset voidaan tehda I.ulkisesti  nakyvilla

oleviksi ja sivua voidaan kayttaa my6s kylan ja tapahtumien mainostamiseen muissa alueen fb-

ryhmissa.

P5atettiin, etta puheenjohtaja hakee Viakas ry:Its toimintasuunnjtelman ja budj.etin mukaista

rahallista tukea.

Keskusteltiin kylalehden painattamisesta.  Paatettiin alkaa kartoittamaan, ett5 saataisiinko asiaan

liittyen taloudellista tukea  riittavasti esim.  kylan yrittaj-ilta.  Mikali  rahallista tukea saadaan,

voidaan alkaa j.akaa  Haimoon  kylalehte£, j.oka valmistellaan yhteisty6ssa  kylan  muiden

yhdistysten kanssa.  Marika Sarjosalo on luvannut tehda taittoty6t, I.os lehtea paastaan
tekemaan.  Mikali taloudellista tukea talle ei ale saatavissa vuonna 2022, asia pitaa muistaa

vuoden 2023 toimintaa suunniteltaessa.

Tapahtumasuunnittelun osalta keskusteltiin  Eloj.uhlista seka  kesakahvilatoiminnasta.  Ljsaksi

keskusteltiin mahdollisuudesta jarjestaa  perj.antaikahvilan pitamista kylan  nuorille,  Maija Vainio

ilmoittautui vapaaehtoiseksi iltakahvilan pitaj.aksi.  Paatettiin etta puheenjohtaja j.atkaa naiden

valmistelua yhteisty6ssa muiden kylan yhdistysten kanssa ja etta asiaan palataan

kylayhdistyksen hallituksen whatsapp-ryhman v5lityksella, kaytann6n j.arj.estelyjen sopimisen

osalta.

Kylasuunnitelman paivittaminen on aloitettu vuosikokouksen yhteydessa. Tapahtumassa oli

osallistuj-ia vahan,  mutta tilaisuus oli silti erittain aikaansaava.  P5atettiin, etta puheenj.ohtaja voi

edistaa kylasuunnitelmaa  parhaaksi  katsomallaan tavalla I.a aikataululla, yhteisty6ssa

Uudenmaan  kylaasiamies Anu  Nilssonin  kanssa.

7     Muutmahdollisetasiat

Keskusteltiin lyhyesti mahdollisesta yhteistyt)sta nettiasioiden parantamisen osalta naapurikylien

kylayhdistysten Vihtijarven j.a Selkin  kanssa.

Todettiin etta vuosikokouksessa paatettiin yhdistyksen saant6jen muuttamisesta. Pa5tettiin, etta

puheenjohtaj.a rekister6i uudet saann6t PRH:Ile,  kunhan vuosikokouksen p6ytakirj.a on saatu
allekirj.oitetuksi.



HAIMOON  KYLAYHDISTYS RY

Y-tu n n us 3064629-1

HALLITUKSEN  KOKOUS

POYTAKIRJA 2/2022

Puheenjohtaj.a kertoi, etta facebookissa tehdyn kyselyn jalkeen on perustettu  Kylayhdistyksen

taustatukitiimi Whatsapp-ryhmana.  Ryhm5n kautta voidaan etsi5 lis5tekij6ita tapahtumiin I.a

talkoisiin.

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

8     Kokouksen p5attaminen

Puheenj.ohtaja paatti kokouksen klo 19:00.
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