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Vuosikokous 

 
Aika 13.3.2018 klo 18.00 
Paikka Purolan päiväkoti 
Läsnä ks osallistujalista (liite 1) 
 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Peter Remahl avasi kokouksen klo 19.15 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Kokouksen keskustelutilaisuuden teemana oli ”Omavalvonta ja paloturvallisuus” 
pelastuslaitoksen esityksen perusteella. 
 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Kokousvirkailijat 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Remahl, sihteeriksi Johanna Leskinen ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Ilmonen ja Janne Viinikka. 
 
 
4. Esityslista 
Esityslista(liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 
5. Toimintakertomus 2017 
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017(liite 3). Kokous hyväksyi 
toimintakertomuksen yksimielisesti. 
 
 
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
Puheenjohtaja Peter Remahl ja yhdistyksen rahastonhoitaja Katja Kotanen esittelivät 
tilinpäätöksen(liite 4) ja toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2017 (liite 5). 
Yhdistyksen jäsenmaksun on maksanut vuonna 2017 171 taloutta, kun alueella on n.450 
taloutta. Tuloslaskelman suurimpina erinä vuoden aikana ovat olleet tapahtumakulut 2139 
euroa ja tapahtumatuotot 588 euroa kun ei huomioida jäsenmaksuja ja avustuksia. Voitto 
tilikauden ajalta on 927 euroa, joka sisältää 500 euron avustuksen Purolan historiikin 
kirjoittamiseen Pohjanmaan liitolta mitä ei ole vielä käytetty. Yhdistyksen 
kokonaisvarallisuus on 3117 euroa. 
 



Hannu Rinta on suorittanut yhdistyksen toiminnantarkastuksen ja todennut yhdistyksen 
hallinnon ja talouden suoritetun hyvien toimintatapojen mukaisesti. 
 
 
7. Tilivelvollisten vastuuvapaus 
Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden yksimielisesti. 
 
 
8. Toimintasuunnitelma 2018 
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 6) kuluvalle 
vuodelle. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman yksimielisesti. 
 
 
9. Jäsenmaksut 
Hallitus esitti yhdistyksen jäsenmaksuksi 10 €/talous vuodelle 2018. Kokous hyväksyi 
jäsenmaksun yksimielisesti. 
 
 
10. Talousarvio 2018 
Esiteltiin talousarvio vuodelle 2018 (liite 7). Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
Talousarviossa on otettu huomioon historiikin kulut ja tuotot. 
 
 
11. Puheenjohtajan valinta 
Kokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Peter Remahlin. 
 
 
12. Hallituksen valinta 
Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Peter Remahlin lisäksi Riitta Karjala, Katja 
Kotanen, Kirsti Melin, Anne Ilmonen, Pirjo Takala, Katriina Angervo, Janne Viinikka, Anssi 
Jäntti ja Raija Rintakallio. Varajäseneksi Jarkko Kangasmäki ja Laura Uutela. 
 
 
13. Toiminantarkastajan valinta 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Rinta ja varatoiminnantarkastajaksi Jaakko Perttu. 
 
 
14. Muut esille tulleet asiat 
 
Yhteenveto Purolan alueen liikenneasioista toimitettu kaupungille, asian seuraamista ja 
käsittelyä jatketaan yhdistyksen puolesta.  
 
Kuluvan talven aikana lumien auraamisesta on tullut Purolassa negatiivista palautetta, 
ongelmista tiedottaminen kaupungille tulisi tehdä kaupungin palautekanavan kautta. 
Yhdistys seuraa uusien urakkasopimusten tekemistä ensi vuodelle.  
 
Hallituksessa mietitään jatkossa vaihtoehtoa, jossa kyläyhdistyksen koneille ja laitteille 
voitaisiin asettaa esimerkiksi kolme maksutonta päivää. Tähän palataan seuraavissa 
kokouksissa. 
 



15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24. Hallituksen seuraava kokous on tiistaina 
8.4.2018 klo 17.00, Alkulan tilalla. 
 
 
 
LIITTEET osallistujalista, esityslista, toimintakertomus 2017, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastuskertomus, toimintasuunnitelma 2018, talousarvio vuodelle 2018. 
 
 
 

 
Kokouksen puolesta 
 
 
_______________________  _______________________ 
Peter Remahl   Johanna Leskinen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen 
kulun mukainen.  
 
 
Vaasassa __.__.2018 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Anne Ilmonen   Janne Viinikka 

 


