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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2015 
 
Aika ma 16.3.2015 klo 19 
Paikka Harjulan urheilutalo 
Läsnä Liite 1 
 
 
1. Kokouksen avaus 

• Hallituksen puheenjohtaja Riikka Silmu avasi kokouksen klo 19:02 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valitseminen 
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Riikka Silmu ja 

sihteeriksi Paula Aspegren. 
• Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Siipola ja Karri 

Konsti 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan 

hyväksyminen 
• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
• Hyväksyttiin esityslista 

 
4. Vuoden 2014 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan 

lausunnon esittely sekä tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisil le 
• Sihteeri / rahastonhoitaja luki toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja 

toiminnantarkastajan lausunnon 
• Toiminta todettiin olleen melko vilkasta ja pienellä vaivalla toteutettua 
• Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

vastuuvapaus 
 
5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruuden vahvistaminen 
• Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman, jota täydennettiin yhdessä (Liite 2) 
• Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 
• Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jatketaan ilman jäsenmaksuja – tämä 

hyväksyttiin 
 
6. Hallituksen jäsenten valinta 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.  
Nykyinen hallituksen jäsenmäärä on 8 (4 varsinaista + 4 vara) + puheenjohtaja. 
2015 erovuoroissa ovat puheenjohtaja sekä 4 varajäsentä. 
• Päätettiin pitää hallituksen koko ennallaan   
• Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Riikka Silmu 
• Varajäsenet: 

 Paula Aspegren – jatkaa 
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 Raija Karhun tilalle valittiin Marja-Leena Siipola 
 Jarmo Knuutilan tilalle Sirpa Vesterinen 
 Raili Lindin tilalle Antti Nieminen / Antje Tolpo yhdessä 

 
7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan va litseminen 

• Toiminnantarkastajaksi valittiin Raija Karhu 
• Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Timo Karhu 

 
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen. 

• Hallitus esittää 60 € vuosipalkkiota kotisivujen ylläpitäjälle ja muille korvauksia 
kulujen mukaan - hyväksyttiin 

 
9. Edustajien valinta muihin järjestöihin 

• Hallitus esittää että aiemman käytännön mukaisesti hallituksen jäsenet edustavat 
tarpeen ja kiinnostuksen mukaan – hyväksyttiin 

• Perjantaina 20.3. Timo Karhu edustaa kyläyhdistystä Tapani Torven eläkkeelle pääsy 
kahveilla 

 
10. Muut jäsenten esittämät asiat 

• Kotisivuille kirpputori – mainostetaan Siivouspäivillä 23.5. ja kesätoreilla. 
• Timo Karhu esitti kaurisvaara -merkkien hankkimista yhdessä eräseurojen kanssa 

Pakkala- Saikkola – Ahokkala reunamille, kauris määrien kasvun vuoksi. Ajatus sai 
kannatusta ja asiaa viedään eteenpäin. 

 
11.  Muut hallituksen esittämät asiat 

• Ei muita asioita 
 
12.  Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16 
 
 
 
Taipalsaarella  
 
 
 
Puheenjohtaja, Riikka Silmu  Sihteeri, Paula Aspegren 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Marja-Leena Siipola   Karri Konsti 
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Toimintasuunnitelma 2015 
 
• Haetaan kunnalta vastinetta menetetystä Rehulan grillikatoksesta ja käytetään Harjulan 

kunnostushankkeeseen esim. grillikatoksen käyttöoikeutta vastaan 
• torstaina19.3. klo 12 tapaavat Riikka Silmu, Taisto Hulkkonen ja Heikki Tanttu 

neuvonpito kunnanjohtajan kanssa asiasta – Harjulan hankkeen kustannukset 
ylittyivät 4181,88e sähkötöistä johtuen, joka pyritään kattamaan grillikatoksen 
korvauksella ja neuvotella sillä Kyläyhdistykselle osuutta Harjulasta. 

• Kopinsalmen epävirallisen parkkipaikan auraus ostetaan Veikko Karhulta 
• Liikuntaa Harjulassa ma klo 18-19.30  

• tammi-toukokuu 
• syys-joulukuu 

• Pilkkikilpailut Kopinsalmella su 1.3.2015 – peruutettiin sää- ja jäätilanteen epävarmuuden 
vuoksi 

• Liikuntaa Rehulan kentällä kesällä – jatkuu heti säiden salliessa 
• Valtakunnallisen Siivouspäivän kirpputori Rehulan kentällä la 23.5.2015 klo 12-14  

• puheenjohtaja ilmoittaa netissä Siivouspäivän sivustolla 
• Sirpa Vesterinen miettii kahvion pitoa tapahtuman yhteydessä 

• Avoimet kylät –tapahtuma la 6.6.2015 
• Harjulan avoimet ovet 
• Paikallisille yhdistyksille ja yrityksille mahdollisuus esittäytyä. 
• Kyläyhdistys järjestää kahvion. 

• Kyläkävelyt: 
• venäläisen lentokoneen putoamispaikalle Kuhalassa Kimmo Marttisen johdolla, 

ilmailumuseo 
• Kureniemi – Antti Nieminen sopii asiasta. 

• Kesätorit 7. lauantaina 27.6.- 8.8.  
KAHVIOVUOROT: 
• 27.6. Sirpa Vesterinen (päiv. 21.4.2015 RSi) 
• 4.7. Maaseutunaiset 
• 11.7. Eläkeläiset (päiv. 21.4.2015 RSi) 
• 18.7. Rehulan Martat 
• 25.7. Eeva Rutonen 
• 1.8. Sirpa Vesterinen 
• 8.8. Kyläyhdistys 

• Kesätorilla kyläyhdistyksen kahvion yhteydessä arpajaiset, joihin kerätään arpajaisvoittoja  
• Jalkapallo-ottelu Jänkäsalossa heinäkuussa  
• Sadonkorjuutorit elo-syyskuu Harjulassa  

• tiedotetaan kesätorilla 
• kyläyhdistys myy kahvia, teetä ja mehua – tarjottavia mahdollisuus ostaa myyjien 

pöydiltä 
• Rehulan kiekkokaukalon jäädytystä ylläpidetään niin kauan kuin vapaaehtoisia ja aktiivisia 

kentän hoitajia löytyy. Kuluneena talvena aktiivisia ovat olleet mm. Aaron Saira, Markus 
Ahtiainen ja Jani Ahokainen 

• Kunnalta haetaan avustusta harkinnanvaraisesta määrärahasta Avoimet ovet –tapahtuman 
järjestelyihin ja urheiluvälineisiin  

• Kotisivuille:  
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• Harjulan salivuorojen varauslista ja yhteystiedot 
• Ostaa / myy palsta 

 
Tulevia suunnitelmia: 
• Kirjasto Harjulaan 
• Pilkkahiekan venevalkamaan uimarannan kunnostus 
 
 
 
 
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Toteutunu

t Arvio  
 2014 2015  

Varsinainen toiminta    
Jäsenmaksut 25 25  
Kotisivujen ylläpitokorvaus 60 60  
Kokous ja talkookulut 22,42 25  
Urheiluvälinehankinnat 222,9 25  
Kesätorin astioiden vuokra 25 25  
Ilotulitus 199,8 200  
Pilkkikilpailut 130,33 100  
Kopinsalmen levikkeen auraus 0 50  
Kiekkokaukalon ylläpitäjät 0 550  
Harjula hanke 450   
Harjulan salivuokra 180 800  
Toimisto-, pankki- ym. kuluja 95,72 20  
Projekti kylätoimintamäärärahalle 1000 500   
Kulut yht. 2411,17 2380 € 
    
Saatavat    
Varainhankinta    
  Puffetit, kesätorit, arpajaiset  500  
Avustukset    

Kylätoiminta määräraha 300 300  
Harkinnanvarainen kt määräraha 850 500  
Kunnan nuorisotoimintatuki 450 450  

Talkookorvaus    
Kiekkokaukalon kunnossapito 2015 550 550  

Saatavat yht 2150 2300 € 
        

Tilikauden tulos -261,17 -80 € 
 
 


