
Koijärven alueen kylät ry Pöytäkirja 3/2017

Hallituksen kokous 
Aika: 6.4. klo 19.00 
Paikka: Kojon Nuorisoseuran talolla (Koijärvi-talo)

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus
Avaus klo 19.05

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin muutoksella kevätkokous alunperin sovittu 17.4. Nyt se on 
ilmoitettu pidettäväksi 16.4. 

3. Sihteerin valinta
Keskusteltiin, vieläkään ei ehdokasta. Toiveena, että jokainen pohtisi 
energistä henkilöä kylältään. Haku jatkuu.

4. Kevätkokouksen asialista
Keskusteltiin asiasta, peruskevätkokouksen asiat sekä muina asioina 
ehdotuksena mm. 3 vuoden puheenjohtajakausi ja Valijärvitoimikunnan 
rekisteröityminen hankekauden jälkeen.

5. Kylähullun tilanne
Juttuja on tulossa, mutta mainoksia pitää soitella. Näyttää siltä, että 
toukokuun alun julkaisuajankohta on mahdoton. Mikäli aineistoa ei ilmesty, 
siirretään viikolla tai kahdella suosiolla.

Läsnä Poissa

Heidi Cavén pj Timo Heikkilä Kojo

Raija Hiisilä rahaston hoitaja Leila Virtaranta Kojo

Paula Kemppi Valijärvitoimikunta Hannu Heikkilä Vuoltu

Asta Jaakkola Kojo Eija Ojansuu Vuoltu

Eija Latvateikari Matku Armi Säteri Vuoltu

Tommi Syrjänen Matku Risto Jaakkola Matku



6. Muut asia
Yleistä keskustelua toiminnasta. 

7. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous 4.5. klo 19.00 Matkun kylätalolla. Kahvitarjoilu 

sovittu. Kevätkokous siis 16.4. klo 14.00 

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.10

Pöytäkirjan tarkastajat

Heidi Cavén Raija Hiisilä
puheenjohtaja rahastonhoitaja

Liite: Kevätkokouksen asialista 16.4. klo 14.00 Matkun kylätalolla.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään 
tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai 
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuona tai siitä annettu lausunto 
saattavat antaa aihetta
 7. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle 
esittää tai joista on hallitukselle tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen 
kokousta:
• puheenjohtajan kausi max 3 vuotta
• Valijärvitoimikunnan rekisteröityminen omaksi yhdistykseen, asia pohdittavaksi. 

Ajankohtainen vasta hankkeiden jälkeen eli seuraavat 3 vuotta vielä 
normikokoonpanossa.

8. Kokouksen päättäminen


