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Syyskokous Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 22.11.2017 kello 18.30

Paikka: Soukan palvelukeskus, Soukankaari 7

1. Seuran puheenjohtaja [VlattiViikari avasi kokouksen kello 18.30

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kivi.

3. Sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Maija Jäppinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Riitta Lahikainen ja Riitta Riikonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen ja syyskokouksen päätöksen mukaisesti kool-
le kutsutuksi, koska ilmoitus on ollut Länsiväylä -lehdessä 8.11.2017 (liite 1) ja koko-
uksesta on tiedotettu kaikille jäsenille elokuussa postitetussa jäsentiedotteessa (liite
2). Todettiin kokous muutoinkin lailliseksija päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouk-
sen esityslista työjärjestykseksi näin kuuluvana (liite 3) samalla todeten, että muita
asioita (kohta 13.) ei ole kokoukselle esitetty. Luettelo osallistujista (12 henkeä) on liit-
teenä 4.

5. Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma näin kuuluvana (liite 5).

6. Päätettiin asettaa seuraavan vuoden jäsenmaksuksi 15 euroa ja kannattajajäsen-
maksun suuruudeksi 25 euroa. Maksut säilyvät samoina kuin kuluvana vuonna.

7, Päätettiin maksaa seuran puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja rahas-
tonhoitajalle kullekin 100 euroa vuodessa kulukorvausta ja tilintarkastajille laskun mu-
kaan.

8. Hyväksyttiin vuoden 2A18 talousarvioesitys talousarvioksi näin kuuluvana (liite 6).

9. Seuran johtokunnan puheenjohtajaksi, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, valit-
tiin MattiViikari.

10. Seuran johtokuntaan valittiin yksimielisesti kahdeksi vuodeksi edelleen jatkamaan
erovuorossa olevat Maija Jäppinen, Mauri Siikanen ja Arvi Hurskainen sekä uutena
jäsenenä Timo Minkkinen. Todettiin, että johtokunnasta ovat erovuorossa vuonna
2018 MattiAlkula, Sirpa lsotupa, Kaisa Kivija Reino Turo.

1L. Vuoden 2018 tilejä ja hallintoa tarkastamaan toiminnantarkastajina, joilla tarkoitetaan
säännöissä mainittuja tilintarkastajia, valittiin lrma Kakkurija Börje Forsman sekä va-
ralle Pirkko Engman ja Leena Saari.
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12.Päätettiin, että seuran kokouksista ilmoitetaan Länsiväylä -lehdessä ja niistä tiedote-
taan kaikille jäsenille postitettavassa jäsentiedotteessa.

13. Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00. Kokouksen ja kahvituksen
jälkeen llkka Vartiainen Kierrätyskeskuksen ympäristövalvonnasta esitelmöijätteiden
kierrätyksestä ja hävittämisestä. Esityksen aikana ja sen jälkeen käytiin vilkasta kes-
kustelua kaikesta asiaan liittyvästä.
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