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Vuoksenranta-seura r.y.                                                                      PÖYTÄKIRJA    1(3)
Vuosikokous Vesikansan NS-talolla                                                   11.10.2015

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Päivi Virolainen toivotti jäsenistön tervetulleeksi Vesikansan
nuorisoseurantalolle. Kokouksen aluksi kunnioitimme hiljaisella hetkellä seuran 
kunniapuheenjohtaja Tatu Vanhasen muistoa ja merkittävää työtä seurallemme ja 
karjalaisuudelle. (Tatu Vanhanen 17.4.1929 – 22.8.2015).
Martti Talja luovutti Vuoksen Säätiön kannustusstipendi Viola Uotilalle. Viola esitti 
Sibeliuksen ja omia sävellyksiään meidän iloksi kanteleilla.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (jäsenkirje/kokouskutsu lähetetty 
15.9.2015) sekä päätösvaltaiseksi (kiertäneen osallistujalistan mukaan paikalla oli 
86 henkilöä).

3.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Kiuru Helsingistä.

4. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Hölttä.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Talja Lahdesta ja Pirjo 
Virolainen-Kuisma Sysmästä.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sääntöjen mukainen hallituksen esitys 
kokouksen asialistaksi.

7. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Päivi Virolainen esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen, joka 
hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 1.

8. Vuoden 2014 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon 
kuuleminen

Puheenjohtaja Päivi Virolainen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luki 
toiminnantarkastajien siitä antaman lausunnon. Liite 2.

9. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin hyväksyä tilit esitetyssä muodossaan, vahvistaa tilinpäätös ja myöntää 
vastuuvapaus tilivelvollisille.

10. Vuoden 2016 jäsenmaksun määrääminen
Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2016 jäsenmaksuiksi. Jäsenmaksu on 22 
euroa (sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 12 euroa, jos kuuluu Liittoon toisen 
karjalaisseuran kautta, voi vähentää 12 euroa), perheenjäsen 12 euroa. 
Vapaaehtoinen lehtimaksu 10 euroa.
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11. Vahvistetaan 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Päivi Virolainen esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja taloudenhoitaja 
Antti Kuisman laatiman talousarvioesityksen.

Käytiin yleistä keskustelua pitäjäjuhlien pitämisestä joka toinen vuosi. Päätettiin näin
tehdä. Perusteluina juhlien harventamiselle oli taata juhlien tasokas ohjelma ja 
kävijöiden määrä. Perinnepäiviä järjestetään vuosittain ja niiden yhteydessä 
vuosikokous.

Martti Talja kertoi hautausmaiden ja kirkon korjaushankkeista ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksista.

GPS karttapalvelun soveltamista kotiseutumatkailuun pyritään kehittämään 
monipuoliseksi (osallistujille mukaan kopiot kartoista, joihin on merkitty talot/tilat ja 
muut merkittävät rakennukset/urheilukentät yms). Hallitus selvittää mahdollisuudet 
merkitä maastoon teiden varsille esim. pylväin näitä paikkoja. Tarvittaessa ollaan 
yhteydessä paikallisiin viranomaisiin. Kankaalan kirkon kunnostamista jatketaan ja 
ollaan mahdollisissa yhteishankkeissa mukana.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

12. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Päivi Virolainen (Sysmä/Korpilahti) 
yksimielisin riemukkaiden aplodien saattelemana.

13. Todetaan seuran erovuoroiset hallituksen jäsenet ja hallituksen valinta
Hallituksesta ovat v. 2015 erovuorossa Armi Marklund, Helsinki(Sintola), Irja Niilahti,
Hartola(Korpilahti), Ossi Paappa, Somero (Korpilahti) ja Matti Vanhanen, Nurmijärvi 
(Sintola). Heidät kaikki valittiin uudelleen seuraavaksi 3-vuodeksi.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin edelleen 10 + pj. Hallituksen kokouksissa on
lisäksi läsnäolo-oikeus  taloudenhoitajalla ja Vuoksen Säätiön hallituksen puheen-
johtajalla.

14.     Toiminnantarkastajien (2) ja heidän varahenkilöiden valinta (2)
           Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Juhani Kiuru ja Matti Jantunen sekä 

heidän varahenkilöiksi Kalevi Virolainen ja Antti Mustonen.

15.      Karjalan Liiton pitäjätoimikunnan edustajan valinta ja hänelle varahenkilö
           Valittiin kokousedustajaksi Karjalan Liiton pitäjätoimikuntaan puheenjohtaja Päivi
           Virolainen ja hänelle varahenkilöksi varapuheenjohtaja Irja Niilahti.

16.      Matka-, posti- ja puhelinmaksujen korvaaminen
           Päätettiin korvata matka-, posti- ja puhelinmaksut tarvittaessa laskun mukaan.

17.     Seuraavan vuosikokouksen paikka ja aika
           Seuraava vuosikokous/perinnepäivä pidetään sunnuntaina 2.10.2016. Paikkaa
           tarkennetaan ja ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeessä.
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 18.     Muut asiat
           Muita asioita ei ollut.

 19.     Kokouksen päättäminen
           Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen
           klo 14.45.

                                                                                                                                            
           Kokouksen päätyttyä siirryttiin päiväkohvin ääreen haastelemaan.
           Sen jälkeen Martti Taljan kertoi entisaikaisista metsästyksessä käytetyistä
           menetelmistä ja kuuntelimme tallenteen jolla Kemppi kertoi tarinoita mukavasti
           murteella.

           Pertunmaalla 12.10.2015

Esko Kiuru Tiina Hölttä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Kirsti Talja Pirjo Virolainen-Kuisma


