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SUOANTTILAN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
2014 
 
AIKA  04.04.2014 klo 18:00 – 19:20 
PAIKKA Seurapirtti, Suo-Anttila 
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 Hannu Perälä. 

 
3§  
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
4§ 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5§ 
Vuoden 2013 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen 

Noora Katainen esitteli vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin sellaisenaan.  
 
Noora Katainen esitteli tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon, jotka 
hyväksyttiin sellaisenaan. 

 
6§ 
Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

Tilinpäätös vahvistettiin sekä vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 
 

7§ 
Vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen, talousarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun 
määrääminen 

Keskusteltiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
Keskusteltiin vuoden 2014 talousarviosta, joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
Vuosikokouksessa päätettiin, että jäsenmaksua ei toistaiseksi peritä kyläyhdistyksen 
jäsenyydestä.  
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8§ 
Hallituksen jäsenten valinta 

Ehdotettiin ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Sari Montonen. Ehdotettiin ja 
valittiin hallituksen jäseneksi Noora Katainen. Ehdotettiin ja valittiin hallituksen 
jäseniksi Pertta Toikka, Hannu Perälä ja Sami Rounela. Varajäseniksi ehdotettiin ja 
valittiin Tuomo Toikka ja Matti Rantanen. 
 

9§ 
Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajien valinta  

Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Veikko Mäkelä ja Hilkka Suoanttila sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Matti Montonen ja Antero Puranen. 
 

10§ 
Muut esille tulevat asiat 
 

Kyläjuhlat 
- Sovittiin pidettäväksi 28.06.2014.  
- Hallitus suunnittelee kyläjuhlan ohjelmaa tarkemmin. 

 
Kesätanssit 
- Sovittiin, että kesätanssit pidetään joskus elokuussa.  
- Hallitus päättää tarkemman ajankohdan. 

 
Tukkikeräys  
- Keskusteltiin tukkikeräyksestä 
- Matti Rantanen selvittää sertifiointi asioita 
- Päätettiin, että toteutetaan tukkikeräys syksyllä (syyskuussa) mikäli mitään 

sertifiointi tms. esteitä ei tule vastaan. 
 

Seurapirtin pihaan mursketta 
- Veikko Mäkelä esitti, että seurapirtin pihaan laitettaisiin mursketta. 
- Keskusteltiin jos paikalliselta louhimolta saisi mursketta ”sopuhintaan” 
- Pyritään hankkimaan sitä mahdollisuuksien mukaan. 

 
 
11§ 
Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:20. 
  
 
 
  Sari Montonen     Noora Katainen 
  puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Suo-
Anttilassa 15.04.2014 
 
 
 

Hannu Perälä     Ossi Rantanen 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


