
PÖYTÄKIRJA 
 
VUOSIKOKOUS 2018 

 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 
 
aika: 26.03. 2018 klo 18:00 
paikka: Vistan koulu/kotitalousluokka 
läsnä: 15 yhdistyksen jäsentä (liite1) 
 
Puheenjohtaja Marita Savonmäki avasi kokouksen klo 18.22. 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valittiin puheenjohtajaksi Mervi Luostarinen ja sihteeriksi Ritva Alasmäki. 
 

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Koskenrouta ja Timo Järvensivu. He toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys  
Kokouksen työjärjestys vahvistettiin. Hallituksen jäsenten valinta oli jäänyt pois seinälle heijastettavasta 
versiosta, se lisättiin siihen pykäläksi 12. 

 
Varsinaiset kokousasiat 
 
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus tilikauden toiminnasta 

Käytiin läpi toimintakertomus, tehtiin 2 pientä korjausta ja hyväksyttiin toimintakertomus. (liite2) 
 

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
Taloudenhoitaja Taina Mattila esitteli tilitiedot,  toiminnantarkastaja Leena Paukio luki 
toiminnantarkastajien lausunnon –viimeistä kertaa. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin 
(liite3). 
 

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi. 
Käytiin läpi hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite4). Toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin. 
 

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä 
toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi vuodeksi. 
Kokouspalkkioista ja matkakorvauksista hyväksyttiin aiempi käytäntö eli kokouspalkkiona on ateriakorvaus 
ja yhdistyksen nimissä tehdystä matkasta omalla autolla korvataan voimassa olevan virkaehtosopimuksen 
mukainen euromäärä. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskutuksen mukaan. 
 

9. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi 
Yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi päätettiin edelleen 0,23%. Työnantaja perii jäsenmaksun bruttopalkasta.  
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10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi. 

Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2018. Talousarvio hyväksyttiin (liite5). 
 

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
Valittiin Marita Savonmäki jatkamaan puheenjohtajana. 
 

12. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi 
seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
Hallitukseen valittiin Taina Mattila (Lotta Koistin paikalle) ja hänen varajäsenekseen Matti Niemi. Maija 
Koskenroudan varajäseneksi valittiin Mervi Luostarinen. Hallituksessa ei muita muutoksia, muut 
erovuoroiset jatkavat. 
 

13. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ V-S:n vuosikokoukseen 
Maaliskuun alussa yhdistyksessä 205 jäsentä, joten edustajia alueyhdistyksen vuosikokoukseen valitaan 
viisi. Edustajiksi valittiin Marita Savonmäki, Timo Järvensivu, Pasi Salminen ja 2 seuraavaa edustajaa 
aakkosjärjestyksessä hallituksen jäsenistöstä. Varajäseninä loput hallituksen jäsenistä varajäsenineen.  
 

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden tilejä ja 
hallintoa. 
Leena Paukion jäädessä hyvin ansaitulle eläkkeelle, hänen tilalleen valittiin toiminnantarkastajaksi Hanna 
Tuominen. Hänen varallaan jatkaa Leena Mönkkönen ja toisena toiminnantarkastajana jatkaa Tomi Lehtola  
ja hänen varallaan Pirkko-Liisa Kronbäck. 

 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 
 
 
 
  

    
puheenjohtaja Mervi Luostarinen    sihteeri Ritva Alasmäki  

pöytäkirjantarkastajat:  

    

      

Timo Järvensivu   Maija Koskenrouta 

  

 


