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Aika  15.4.2010 klo 17.30 – 18.33 

Paikka  Myllymatkantie 4, Myllypuron sairaala juhlasali 

Läsnä  Nimiluettelo liitteenä (Liite 1) 

 

 

1 § Avaus 

 

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski toivotti 

osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.   

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Lehtinen. 

 

3 § Kokouksen sihteerin valinta 

 

Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta sihteeriksi valittiin Eero Salminen. 

 

4 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja 

siitä on ilmoitettava jäsenistölle kirjallisesti kuusi päivää ennen kokouksen pitämistä. Koko-

us totesi, että molemmat ehdot täyttyvät. Kokous katsottiin oikein koolle kutsutuksi ja pää-

tösvaltaiseksi. Läsnä oli 20 henkeä.(Liite 1ja 2) 

 

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Valtiala ja Saara Saxén. 

 

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Päätettiin hyväksyä hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 3) 

 

7 § Vuosikertomuksen käsittely 

 

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski esitteli pääkohdittain yhdistyksen johtokunnan laatiman vuo-

den 2009 vuosikertomuksen. Vuosikertomus hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 4) 

 

8  § Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2009. 

 

Eero Salminen esitteli vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen.(Liite 5 ja 6) 

Ossi Lehtinen luki tilintarkastajan lausunnon.  

 

Kokous hyväksyi yhdistyksen tilit ja tilintarkastuskertomuksen. 
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9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Kokous päätti vahvistaa Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n vuoden 2009 tilinpäätöksen 

ja päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

10 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009 

 

Kirsti Inkeroinen Kalliokoski esitteli hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 

2010 joka hyväksyttiin. Kokous kannatti yhdistyksen 50 – vuotuispäivän viettämistä elo-

kuussa järjestettävällä kyläjuhlalla. Kokous hyväksyi juhlalle enintään 1 000 euron budjetin. 

Rahoitukseen hallitus voi käyttää edellisten vuosien ylijäämää. 

 

Eero Salminen esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2010. (Liite 7) 

 

Vuosikokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2010. 

 

11 § Jäsenmaksusta ja sen perimistavasta päättäminen 

 

Hallitus esitti, että vuoden 2010 jäsenmaksuna kannettaisiin 23 euroa. Tästä summasta yh-

distykselle jää 8,50 euroa. Omakotiliitolle menee jäsenmaksusta 14,50 euron osuus, jolla jo-

kainen yhdistyksemme jäsen on myös henkilökohtaisesti jäsenpalveluja saava jäsen Suomen 

Omakotiliitto ry:ssä.  

 

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esittämän 23 euron kokonaisjäsenmaksun. Jäsenmaksu 

kerätään Omakotiliiton lähettämällä pankkisiirrolla. Maksun voi luonnollisesti maksaa myös 

verkkopankin kautta. 

Omakotiliitto lähettää jokaiselle maksaneelle jäsenkortin jossa on jäsennumero. Jäsennume-

ro on tiedettävä kun käyttää Omakotiliiton jäsensivustoilla jaettavia jäsenpalveluita. 

 

Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet ennakoida v. 2011 jäsenmaksu (n. 23 – 25 euroa) 

kun Omakotiliitto sitä kysyy syksyllä 2010. 

 

 

12 § Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot 

 

Vuosikokous päätti, että yhdistyksen toimihenkilöille ei toimintakaudella 2010 makseta 

palkkioita. 

 

13 § Yhdistyksen puheenjohtajan vaali 

 

Kokous päätti valita Eero Salmisen puheenjohtajaksi kaudelle 2010. 

 

14 § Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali 

 

Kokous päätti että yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. 

Hallituksessa jatkavat toisen kauden: Juhani Juntunen Marita Manninen, ja Jorma Räsänen.  

 

Erovuoroisten tilalle vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat yhdistyksen jäsenet kaudek-

si  2010 - 2011:  Pirjo Aalto, Kirsti Inkeroinen - Kalliokoski ja Kirsi Parnila. 
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15 § Yhdistyksen tilintarkastajan vaali 

 

Kokous päätti valita Ossi Lehtisen yhdistyksen tilintarkastajaksi ja Saara Saxénin hänen va-

ramiehekseen. 

 

16 § Muut asiat 

 

Muita hallitukselle esitettyjä asioita ei ollut. 

 

17 § Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18.33. 

 

 

 

 

Ossi Lehtinen      Eero Salminen 

puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja havainneet, että se vastaa kokouksen kulkua 

 

 

 

 

Saara Saxén      Eeva Valtiala 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 


