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SUOANTTILAN KYLÄYHDISTYKSEN YLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2013 
 
AIKA  11.10.2013 klo 18:00 – 19:50  
PAIKKA Suoanttilan seurapirtti 
LÄSNÄ ks. liite 1 (osallistujaluettelo)  
 
 
1§ 
Kokouksen avaus 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sari Montonen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen. 

 
2§ 
Järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Sari Montonen, sihteeriksi Noora Katainen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ossi Rantanen ja Kari Pötry. 

 
3§  
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
4§ 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5§ 
WC-hanke 

Noora Katainen kertoi WC-hankkeen päätapahtumat ja nykytilan. Nykytilanne on se, 
että seurapirtin kaivon vesi on loppunut eikä rengaskaivossa riitä vesi seurapirtin 
käytön tarpeisiin. Keskusteltiin porakaivon rakentamisesta ja rahoittamisesta.  
 
Kyläyhdistykselle on ELY-keskuksella ns. rahaa sisässä 3000 euroa. Ko. rahasumma 
oli varattu WC-hankkeeseen, mutta rahaa käytettiin suunniteltua vähemmän. 
Päätettiin, että WC-hanketta pyritään jatkamaan, jotta ko. rahasummaa voitaisiin 
käyttää porakaivon rakentamiseen. Sari Montonen ja Noora Katainen hoitavat ELY-
keskukselle pyynnön missä toivotaan, että nykyinen loppumaksatus muutetaan 
yhdeksi maksueräksi.  
 
Suoanttilan osakaskunta on alustavasti lupautunut avustamaan kyläyhdistystä 
taloudellisesti mahdollisuuksien mukaan. Alustavasti osakaskunnan jäsenille muistui 
mieleen, että asiasta olisi yleisen kokouksen päätös. Suoanttilan Metsästysseura 
lupasi myös auttaa kyläyhdistystä taloudellisesti mahdollisuuksien mukaan.  
 
Noora Katainen lupasi tarkistaa tuleeko mahdollisista rahalahjoituksista 
veroseuraamuksia, mutta alustavasti hän arveli, että ei tule, koska sekä lahjoittaja 
että saaja ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä.  
 
Keskusteltiin ja arvioitiin, että porakaivo saattaisi maksaa enimmillään 10 000 euroa. 
Hannu Perälä oli pyytänyt tarjoukset neljältä eri porakaivo yritykseltä. Tarjouksista 
keskusteltiin sekä sovittiin, että valitaan edullisin Porakaivo Pojat mikäli he pystyvät 
aloittamaan työt nopeasti. Muussa tapauksessa voidaan valita joku muu, koska 
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hintaerot eri yritysten kesken olivat melko pieniä. Keskustelussa ilmeni myös, että 
Vesa Pylvänäinen tekee porakaivopumppuasennuksia. Hänelle soitettiin ja pyydettiin 
tarjous suullisesti puhelimitse.  
 
Sovittiin, että poraus otetaan Porakaivo Pojilta mikäli he pystyvät aloittamaan työt 
nopeasti, muussa tapauksessa Hannu Perälä saa valita jonkin toisen tarjouksen 
jättäneistä yrityksistä. Vesa Pylväläiseltä tilataan pumppu sekä asennus.  
 
Sovittiin, että Matti Rantanen on yhteydessä Vesa Pylvänäiseen ja Hannu Perälä 
porakaivoyrityksiin.  
 
Mikäli ilmenee tarvetta pankkilainalle, sihteeri sekä puheenjohtaja yhdessä ovat 
valtuutettuja hoitamaan asiaa parhaaksi katsomallaan tavalla.  
 
Keskusteltiin vielä lopuksi nk. tukkikeräyksestä missä maaomistajat lahjoittaisivat 
tukit kyläyhdistykselle, joka myisi ne eteenpäin metsäyhtiölle. Sovittiin, että Noora 
Katainen selvittää onko toimi verotuksellisesti järkevä ja muiltakin osin mahdollinen.  

 
 
11§ 
Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:50. 
  
 
 
  Sari Montonen     Noora Katainen 
  puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Suo-
Anttilassa 11.02.2014 
 
 
 

Kari Pötry     Ossi Rantanen 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


