
WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYS RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4.8.2019

WIRMAILAN RUSTHOLLIN VUOSIKOKOUS

Aika 4.8.2019 kello 15.30 – 16.00

Paikka Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä

1 Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen avasi kokouksen.
 

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Haarla.

3 Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Leo Suomaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Hannula ja Veikko Mattila.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 8 § mukaisella tavalla Wirmailan Uutisissa 
julkaistulla ilmoituksella. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kokouksen työjärjestys
Vahvistettiin kokouksen työjärjestys, jonka mukainen tämä pöytäkirja on.

6 Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Kokouksen puheenjohtaja esitteli lyhyesti kokoukselle kirjallisesti jaetutut 
sukuneuvoston esitykset tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2018 sekä 
luki ääneen toiminnantarkastajan lausunnon. Käydyssä keskustelussa ei tehty niistä 
poikkeavia ehdotuksia.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja 
muille vastuuvelvollisille vuodelta 2018
Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus sukuneuvostolle ja muille 
vastuuvelvollisille vuodelta 2018.

8 Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020.
Kokouksen puheenjohtaja esitteli sukuneuvoston esityksen. Esitys hyväksyttiin. 
Ainaisjäsenmaksu on 200€ ja ainaisjäsenen lehtimaksu 10€. Vuosijäsenen jäsenmaksu on 
yhdistyksen jäsenelle 20€ sisältäen lehden. Muille (ei jäsenille) pelkkä lehden 
tilausmaksu on 25€.

9 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Kokouksen puheenjohtaja esitteli lyhyesti kokoukselle kirjallisesti jaetutut 
sukuneuvoston esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Keskustelussa 
kiinnitettiin huomiota yhdistyksen jäsenhankinnan tehostamiseen ja annettiin 
tunnustusta siitä, että lapsilla oli oma ohjelmansa viime vuotiseen tapaan myös tässä 



vuosijuhlassa. Käydyssä keskustelussa ei tehty muutosehdotuksia toimintasuunnitelmaan 
eikä talousarvioesitykseen. Hyväksyttiin sukuneuvoston esitykset.

10 Sukuneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Valittiin sukuneuvoston jäseniksi edelleen erovuorossa olleet Tapio Alanko, Jyri 
Luotonen, Pekka Pastila ja Penna Urrila. Erovuorossa ollut Sirkka Kuntonen ilmoitti, ettei 
ole enää käytettävissä sukuneuvoston jäseniä valittaessa. Sukuneuvoston uudeksi 
jäseneksi valittiin Piippa Mutikainen. 

11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin edelleen toiminnantarkastajaksi Taimi Virtanen ja varatoiminnantarkastajaksi 
Raija Laine.

12 Seuraavan vuosikokouksen paikka
Keskusteltiin vuoden 2020 vuosikokouksen kokouspaikasta. Päätettiin, että 
sukuneuvosto päättää kokouspaikasta.

13 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eero Haarla Leo Suomaa
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Liitteet Tilinpäätös 31.12.2018
Toimintakertomus vuodelta 2018
Toiminnantarkastajan lausunto
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Talousarvio vuodelle 2020


