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KAAKKOLAN ASUKASYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS
Aika:

21.04.2016 klo 18.00

Paikka:

Uusi Vanhis

Avaus:

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kallioinen avasi kokouksen.
Vanhankylän kartanon uusi yrittäjä Lauri Ollari viihdytti kokousväkeä
kertomalla kartanon historiaa sekä siitä, miten he päätyivät kartanon
uusiksi yrittäjiksi.

Kokouksen
puheenjohtajan valinta:

Mika Pasanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen
sihteerin valinta:

Terhi Sandholm valittiin kokouksen sihteeriksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
valinta:

Heli ja Vesa Tolonen valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

Kokouksen asialistan
hyväksyminen:
Vuoden -15
toimintakertomus:

Vuoden -15 tilinpäätös
ja tase:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokousväki pyysi kuitenkin tulevaa hallitusta kiinnittämään huomiota
yhdistyksen tiedottamiseen.
Kokous hyväksyi asialistan.
Yhdistyksen sihteeri Jari Tolvanen luki toimintakertomuksen.
Keskustelua syntyi maksaneiden jäsenten vähenemisestä sekä
yhdistyksen kotisivujen päivittämättömyydestä.
Jäsenmaksun kerääminen siirtyi syksyyn ja kotisivujen päivittämisessä
on ollut aktiivisuuden puutetta. Lisäksi jäsenmaksulapussa oli
vaillinainen tilinumero.
Yhdistyksen sihteeri Jari Tolvanen esitteli.
Yhdistys on tehnyt hankintoja ostamalla kaksi uutta pihapaviljonkia
”Tuulihaukka”; isompi ja pienempi. Molempia vuokrataan yhdistyksen
jäsenille sekä ulkopuolisille yhdistyksille. Ulkopuolisille vuokrattaessa
vuokra on korkeampi.
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Yhdistyksen taloutta on heikentänyt myös jäsenkato.
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja taseen, mutta pyysi hallitusta
kiinnittämään huomiota varainhankintaan ja menoihin.
Toiminnantarkastajien kertomus
ja vastuuvapaus:
Sihteeri Tolvanen luki tarkastuskertomuksen. Kokous myönsi
hallitukselle vastuuvapauden.
Vuoden -16 jäsenmaksusta päättäminen:

Kokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan 10€.

Vuoden -16 toimintasuunnitelma ja
talousarvio:
Sihteeri Tolvanen esitteli tapahtumarikkaan toimintasuunnitelman sekä
talousarvion.
Kokousväki keskusteli mahdollisista avustuksista, arvonnasta
jäsenmaksun maksajien kesken sekä varainhankinnasta Järvenpää
päivässä. Kokous kehotti järjestämään tapahtumia nollabudjetilla sekä
pitämään muutoinkin tarkkaa taloutta.
Yhdistyksen puheenjohtajan
valinta:
Kokous valitsi Kaakkolan asukasyhdistyksen puheenjohtajaksi Terhi
Sandholmin.
Hallituksen jäsenten
valinta:

Erovuorossa olivat Jorma Liljemark, Juha Marski ja Jari Tolvanen.
Uuteen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Jorma Talja, Antti
Åberg sekä uudelleen Jari Tolvanen.

Toiminnantarkastajien
valinta:
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Eero Kallio ja Pekka
Salokangas.
Muut esille tulevat
asiat:

Kokouksen
päättäminen:

Päätettiin maksaa rahastonhoitajalle 200€:n kulukorvaus.
Postin jakelun keskittäminen puhututti kokousedustajia. Heikki
Kallioinen lupautui välittämään tietoa jakelun keskittämisestä
asukasyhdistyksen facebook-sivuilla.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Kokouksen puolesta:
Järvenpäässä 25.04.2016

Mika Pasanen
puheenjohtaja

Terhi Sandholm
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:
Järvenpäässä ________________

Heli Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

