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VUOSIKOKOUS 2013 

 

Aika to 11.4.2013 klo 18.10-19.35 

Paikka Harjulan urheilutalo 

Läsnä Liite 1 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 

valitseminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Rutonen, sihteeriksi Riikka Silmu, 

pöytäkirjantarkastajiksi Karri Konsti ja Tarja Lehtonen sekä ääntenlaskijoiksi Karri Konsti ja Tarja 

Lehtonen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksesta ilmoitettiin henkilökohtaisesti kaikille jäsenille ja yleisesti alueen asukkaille 

postilaatikkoihin jaettavassa Kevätvistissä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin. 

 

5. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely 

Rahastonhoitaja luki tilinpäätöksen (liite 3) sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Kokouksen 

sihteeri luki yhdistyksen toimintakertomuksen (liite 4). 

 

6. Vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden 

vahvistaminen 

Päätettiin jatkaa ilman jäsenmaksuja. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.  

 

Riikka ilmoittaa päivämäärät kuntaan, jotta ne saadaan kunnan tapahtumien sekaan kesälehteen 

yms. Jalkapallo-ottelun päivämäärä mukaan, jos on tiedossa. Voisiko tapahtumassa myydä 

virvokkeita? 

Karjalaisseuran kyykkäillan päivä on vielä auki. 

 

TOIMINTASUUNITELMA 

 Kiekkokaukalo -Heikki 

 Rehulan kentän ja tienvarsien siivoustalkoot to 16.5. klo 17:30, talkoiden jälkeen 

hallituksen kokous 

 Kesätori 6 lauantaina 29.6.-3.8.   

o 29.6. ja 3.8. kahvikojua pitää Sirpa Vesterinen 

o 6.7. Taipalsaaren maaseutunaiset  

o 13.7. Rehulan Martat 



REHULAN SEUDUN KYLÄT ry.  PÖYTÄKIRJA  

17.4.2013 

 

 

2 (4) 

o 20.7. Taipalsaaren taivaltajien Vehkataipaleen sudenpennut 

o 27.7. kahvittaja puuttuu 

o kahviastiasto vuokrataan Martoilta 

o kahvinkeitin ja termarit Riikalla kuten torikatoksen kaidemateriaalit  

o pöydät ja tuolit Harjulassa,  

o hankitaan kahvilusikoita –millaisia? 

o Riikka varmistaa että kentälle saadaan ruohonleikkuu ennen ensimmäistä 

kesätoria. 

 Perinteinen jalkapallo-ottelu Jänkäsalossa - Heikki 

 Kyläkävely Suur-Suon alueelle –Taisto  

 Uuden vuoden ilotulitus + jätkänkynttilät tms. valaistus 

 Rehulan ilmoitustaulun teko ja opaskartan suunnittelu –lupa on 

 Kopinsalmen epävirallisen parkkipaikan aurauksen osto Veikko Karhulta –lupa on  

 Harjula kylätaloksi hankeen pihasuunnitelma ja talkoisiin/talkootarjoiluihin 

osallistuminen, sekä aiemman päätöksen mukaisesti hankkeen rahalliseen 

omarahoitusosuuteen osallistuminen 

 

 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 

Kulut 

  Kokous ja talkookulut 200 

 Tarvikehankinnat 50 

 Kesätorin astioiden vuokra 25 

 Ilotulitus 200 

 Kotisivujen ylläpitokorvaus 60 

 Jäsenmaksut 25 

 Kopinsalmen parkkipaikan auraus 20 

 Harjulan kunnostushanke 450 

 Kulut yht. 1030 € 

   Saatavat 

  Avustukset 

  Kylätoiminta määräraha 300 

 Harkinnan varainen kt määräraha 200 

 Talkookorvaus 

  Kiekkokaukalon kunnossapito 530 

 Saatavat yht 1030 € 

 

0 € 
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8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen sekä varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärän 

päättäminen, vahvistaminen sekä valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykselle tulee puheenjohtajan lisäksi valita vähintään 4 sekä 

enintään 8 jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia 

vuosittain.  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Silmu.  

Varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin ja vahvistettiin 4, kaikki jatkavat. Kolme varajäsentä 

oli erovuorossa. Varajäsenten lukumääräksi päätettiin ja vahvistettiin 4. Varajäseniksi valittiin 

Jarmo Knuutila, Teija Arponen-Latto, Paula Aspegren ja Raija Karhu (liite 5). 

 

9. Varapuheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valitseminen sekä tilinkäyttöoikeuksista 

päättäminen 

Sekä hallituksen puheenjohtajalle (Riikka Silmu) että rahastonhoitajalle päätettiin antaa laajat 

käyttöoikeudet yhdistyksen pankkitiliin. 

Joel Latto jatkaa kotisivujen ylläpitäjänä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä rahastonhoitajan 

seuraavassa kokouksessaan.  

 

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Karhu ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Lyijynen. 

 

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen. 

Kotisivujen ylläpitäjälle päätettiin maksaa 60 € vuosipalkkio. Muille maksetaan korvauksia 

esitettyjen kulujen mukaisesti. 

 

12. Edustajien valinta muihin järjestöihin 

Hallituksen puheenjohtaja valittiin edustamaan yhdistystä Etelä-Karjalan kylät ry:hyn jos edustajaa 

tarvitaan. Muuten jäsenet edustavat tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

 

13. Muut jäsenten esittämät asiat 

Muita jäsenten esittämiä asioita ei ollut.  

 

14.  Muut hallituksen esittämät asiat 

14.1 Päätös Harjula kylätaloksi –hankkeen omarahoituksen maksamisesta  

Aiemman omarahoitusosuuteen osallistumispäätöksen mukaan päätettiin maksaa Harjula 

kylätaloksi –hankkeen tilille 450 € (liite 6). Aiemman päätöksen mukaan vuonna 2014 varaudutaan 

osallistumaan samalla summalla. 

Hanke käynnistyi talonmiehenasunnon sisäpintojen purkutalkoilla la 2.3. Sisäseinät on jo uudelleen 

villoitettu ja seuraavissa talkoissa la 13.4. koolataan lattiaa. 

 

14.2 Päätös Pisa13 -hankkeen mukaisen kyläkohtaisen puhdistamohankeen tarpeellisuuden 

selvittämisestä 

Päätettiin että kyläyhdistys ei lähde selvittämään Pisa13 -hankkeen mukaisen kyläkohtaisen 

puhdistamohankeen tarpeellisuutta Rehulan seudulla (liite 6). 

 

14.3 Kesätorikalusteiden lainaaminen Vehkataipaleen vanhempaintoimikunnalle 19.5.2013 

Päätettiin lainata kesätorikalusteet Vehkataipaleen vanhempaintoimikunnalle 19.5.2013  
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14.4 Terveiset Taipalsaaren kyläneuvostosta 10.4.2013 

Riikka välitti terveisiä kyläneuvostosta.  

• Kunnan kotisivut uusitaan ja kylien esittelyt ollaan poistamassa kunnan sivuilta, linkit 

kylien kotisivuille säilyvät. Rehulan kotisivuille tulee lisätä esittely.  

• Uusi koulu tulee vaikuttamaan koulunkäyntialueisiin, mutta kunnanjohtaja ei ottanut kantaa, 

ulottuuko vaikutus Rehulan seudun koululaisiin. 

• Röytyssä ei ole yrittäjää. Kirkonkylän kyläyhdistys esitti että kunnan yhdistykset pitäisivät 

vuorollaan kahvilaa auki kesän ajan. Idea on hyvä, mutta ei Rehulan kyläyhdistyksen 

intresseissä.  

• Kunnalla ei ole aktiviteetteja haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämisessä tulevina 

vuosina, eikä Sarviniemestä tulla vetämään putkea. 

• Maaseutulautakunta on lopetettu ja Kehittämisjaosto vastaa nykyään kyläasioista, 

puheenjohtaja Vilho Nissinen Kattelussaaresta.  

• Kylien mielipidettä kylätoimintamäärärahan jaossa kysyttiin. Kaikki kylät pitivät nykyistä 

järjestelmää hyvänä ja toivoivat sen jatkuvan. Eli 150-300€ /kylätoimikunta-kyläyhdistys ja 

harkinnanvaraista tukea erikseen anottaessa, kuitteja vastaan - vuositasolla 7000 -8000 € 

jaossa. 

• Kirkonkylällä rantakalailta pe 16.8. klo 18 

• Kyläkävely Haikkaanlahdella 10.7. 

• Lemillä toimii järjestöparlamentti, joka suunnittelee järjestöjen tapahtumat vuositasolla tai 

erityisesti kesäaikana siten että ei tule päällekäisyyksiä. Taipalsaaressa päätettiin kokeilla 

vastaavaa ja parlamentti kutsutaan kokoon syksyllä. 

• Tämän kesän tapahtumat pyydettiin ilmoittamaan Tainalla. 

 

14.5 Yhdistykselle saapunutta postia 

• Etelä-Kajalan Kylät ry:n vuosikokous ti 16.4.2013 klo 18 Joutsenossa 

• Kyläkavely Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys Terhi Ojanen 

• Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry vuosikokous ja kylätreffit 23.4.2013 klo 17:30-> 

Savitaipale 

• MonEri-hankeen kotisivutalkoot la 4.5.2013 9-15 Lappeenrannassa 

• Möhkön kylän esite 

 

15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 

 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

Eeva Rutonen  Riikka Silmu 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

´ 

 

 

 

Karri Konsti   Tarja Lehtonen 


