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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika  Keskiviikko 2.9.2020 klo 18.05 - 19.11 

Paikka  Kellotupa, Koulutie 20, Kellokoski 

   
1 Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Vähätalo toivotti kaikki tervetulleeksi 
  kokoukseen ja avasi sen klo 18.05 
 
2 Kokouksen lailisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokousta siirrettiin pandemian vuoksi. Ilmoitus ollut Keski-Uusimaan 
  viikkolehdessä 19.8. sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook). Paikalla 
  oli riittävästi jäseniä päätösvaltaisuuden toteamiseksi. 
 
3 Kokouksen järjestäytyminen 
 3.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Vähätalo 
 3.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Arja Taipale 
 3.3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilpi Lyytikäinen ja Ilpo  
  Isoluoma 
 3.4. ääntenlaskijoina tarvittaessa toimivat kohdassa 3.3. valitut henkilöt 
 
4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
  Hyväksyttiin. 
 
5 Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2019 
  Ehdotettiin sääntömääräisten kokousten päivämäärien lisääminen  
  sekä maininta kokousten määrästä. Sihteeri tekee tarvittavat lisäykset. 
 
6 Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2019 ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto 
  Anne Vähätalo esitteli tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajan lausunto 
  kuullaan marraskuussa syyskokouksessa. 
 
7 Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan 
(hallituksen) jäsenille ja muille vastuuvelvollisille  
  Päätettiin siirtää syyskokouksen päätettäväksi. 
 
8 Ilmoitusasiat Rahastonhoitaja muuttaa paikkakunnalta ja ei pysty jatkamaan ensi 
  vuonna. Myös rantasaunayhdistys hakee rahastonhoitajaa. Pyydetään 
  ehdotuksia henkilöistä. 
 
  Palveluverkko (käytännössä kouluverkko); Linjamäen koulun  
  lakkauttaminen ollut esillä. Kellokosken koululla pidetään 10.9. klo  
  17.30  Tonkka-salissa asiasta tilaisuus (Evaus), johon toivotaan  
  osallistumista. 
  Yhdistys voisi tehdä kannanoton asiasta ja se esitettäisiin tilaisuudessa. 
  Sulkemisen vastapainoksi esitetään nk. satelliittikoulu-muotoa esim 
  ympäristöopetukseen. Koululla on valokuituyhteys, joten se soveltuisi 
  myös etätyöpisteeksi. 
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10 Muut esille tulevat asiat 
 10.1. Valitaan edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.  
  Tämä asia on jo ohi tältä vuodelta. 
  
 10.2. Valitaan mahdolliset muut edustukset yhdistyksiin, joiden jäsenenä 
  yhdistys toimii.  
  Säännöt sallivat tehdä valintoja kevätkokouksessa.   
  Päätettiin, että hallitus tekee valinnat kokouksissaan ja kysyy  
  entisiltä halukkuutta jatkaa (Tuusula-seura ja Rantasaunayhdistys)  
  
 10.3. Muut asiat;  
  Perinteisiä joulumarkkinoita ei järjestetä tänä vuonna koronapandemian 
  vuoksi. Ruukilla mietinnässä joulukuun kestävä "Ruukin joulu" - 
  tapahtuma, jossa yritykset ja muut voivat pitää pienimuotoista  
  joulumyyntiä kujilla ja pihoilla. 
 
  Eläkeläiset tulevat järjestämään myyjäiset Kellotuvalla (aika avoin). 
 
  Me Kellokoskelaiset järjestää perinteisen Tuomaasta Nuuttiin  
  tapahtuman. 
  
11 Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti  
  kokouksen klo 19.11. 
 
 Vakuudeksi 
  Anne Vähätalo  Arja Taipale 
  kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
  Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua  
  vastaavaksi. 
 
 
   
  Hilpi Lyytikäinen  Ilpo Isoluoma 
  pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
  

      


