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SYYSKOKOUS 2015 ( ylimääräinen kokous ) pöytäkirja 
 

Aika Su 15. 11 2015 klo 15.00 
Paikka Rinneravintola Välilasku, Lakeharjuntie Vimpeli 

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu. 

 
1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtajan sairastuttua kokouksen avasi sihteeri Seppo Tuomisalo 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tuomisalo joka piti myös kokouksen pöytäkirjaa. 
Pöytäkirjan tarkastavat Pentti Pokela ja Eero Pokela. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Yhdistyksen säännöt eivät tunne syyskokousta eivätkä määrittele sen kokoon 
kutsumisen tapaa. Kokouksen on kutsunut koolle johtokunta ja siitä on ilmoitettu 
Järviseudun Sanomissa 11.11. ja yhdistyksen kotisivulla 8.11.2015.  
Todettiin pailla olevan 6 äänivaltaista jäsentä. ( luettelo pk:n lopussa) 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
(yhdistyksen säännöt 8§ momentti 2 ; Ylimääräinen kokous pidetään. kun johtokunta katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.)  

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena. Todettiin kuitenkin ettei 
kokouksessa käsitellä sääntöjen mukaisia asioita koska syyskokousta ei sisälly 
yhdistyksen sääntöihin. 

 
5. Esitetään talousarvio vuodelle 2016. 

Talousarvio hyväksytään sääntöjen mukaan vasta  vuosikokouksessa. Venepaikkojen 
myynnin kannalta on tarpeellista sopia venepaikkojen hinnat ennen vuosikokousta. 
Venepaikkoja tarjotaan ensin vanhoille asiakkaille.  
 
Kullervo Katajan esityksestä venepaikkojen vuosivuokrat sovittiin seuraavasti: 

 venepaikka joka varataan maksamalla vuosimaksu 31.3.2016 mennessä, 80€. 

 venepaikka yleensä 100€. 

 reunapaikka 150€. 
Vuoden 2016 talousarvioon varataan määräraha venesataman laituri- ja 
puomirakenteiden korjaamiseen ja uusimisen sekä määräraha venesataman bioWC.n 
rakentamista varten. 
( Yhdistyksen säännöt 9§; Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat; 
kohta 7. vahvistetaan taloussuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään varsinaisten ja 
kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus huomioiden sääntöjen 3½:n 4 momentin määräykset.) 
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6. Esitetään toimintasuunnitelma vuodelle 2016. 

Toimintasuunnitelma hyväksytään sääntöjen mukaan vasta  vuosikokouksessa. 
Johtokuntaa evästettiin seuraavasti: 

 Lakaniemen edustalla olevan karin keittokota ympäristöineen tulee 
kunnostaa, kunnostustyöhön on saatu isojakokunnan suullinen lupa 

 kesätapahtuman ajankohta heinä- elokuun vaide, ohjelmaa sekä 
koulu/päiväkodilla että kalasatamassa 

 kunnan kanssa on sovittava toimiva käytäntö koulun/päiväkodin tilojen 
käytöstä yhdistysten tarpeisiin 

 
7. Muut esille tulevat asia 

Eija Pippola toi esille yhteistyön kylien ja viranomaisten sekä vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun välillä. Tavoitteena voisi olla ” Kylän hyvinvointi- ja 
turvallisuussuunnitelma”. Eija on saanut asiaan liittyvää koulutusta ja lupautuu 
toimimaan kyläseuran yhteyshenkilönä tässä asiassa.  
Todettiin että johtokunnan olisi syytä asettaa Eijalle kumppanit suunnittelemaan 
tämän projektin käynnistämiseksi. 
Aiheesta lisää; 
 www.keskisuomenkylät.fi ;   http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/taatusti-
turvassa-huolehtiva-kylayhteiso-hanke ;  
 
Lisäksi pohdittiin laajasti Alajärven ja Vimpelin mahdolliseen kuntaliitokseen liittyviä 
näkökohtia. Yhteenvetona keskustelusta voisi todeta että asia pitäisi antaa kokonaan 
kyläseuran ratkaistavaksi. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pöytäkirja lähetetään sähköpostissa 
tarkastettavaksi. Mahdolliset pk:n oikaisut todetaan johtokunnan seuraavassa 
kokouksessa ja kirjataan yhdistyksen vuosikokouksessa. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi : 

 
________________         
Seppo Tuomisalo Eero Pokela  Pentti Pokela 
 
 
Läsnä olleet:  Eija Pippola 

Pentti Pokela 
Eero Pokela 
Martti Takala 
Satu Kataja 
Kullesrvo Kataja 
Seppo Tuomisalo 
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