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Vuoksenranta-seura r.y. PÖYTÄKIRJA 1 (3)
Vuosikokous Sysmän Teatteritalolla 6.10.2013

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Päivi Virolainen toivotti kaikki tervetulleiksi 
Sysmän Teatteritalolle ja avasi kokouksen. Ennen varsinaisia 
kokousasioita Kauno Hopeasaari esitteli lyhyesti kokousväelle Sysmän 
Teatteritalon historiaa.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (jäsenkirje/ kokouskutsu 
lähetetty 23.9.2013) sekä päätösvaltaiseksi (paikalla yleisön joukossa 
kiertäneen osallistujalistan mukaan 107 henkilöä).

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Kiuru.

4. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Virolainen.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Kuisma 
Sysmästä ja Pirjo Virolainen-Kuisma Sysmästä.

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

7. Vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Päivi Virolainen esitteli vuoden 2012 toiminta-
kertomuksen, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

8. Vuoden 2012 tilien ja tilinpäätöksen  sekä toiminnantarkastajien 
lausunnon kuuleminen
Taloudenhoitaja Antti Kuisma esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja luki 
toiminnantarkastajien siitä antaman lausunnon.

9. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja  vastuu-
vapauden myöntäminen tilivelvollisille
Päätettiin hyväksyä tilit esitetyssä muodossaan, vahvistaa tilinpäätös ja 
myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

10. Vuoden 2014 jäsenmaksun määrääminen
Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2014 jäsenmaksuiksi: 
varsinainen jäsen 22 euroa, perheenjäsen 12 euroa ja vapaaehtoinen 
lehtimaksu 10 euroa. Päätettiin luopua ainaisjäsenmaksusta ja 
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toivotaan, että aiemmin ainaisjäsenmaksun maksaneet henkilöt 
maksavat jatkossa vuosijäsenmaksun. Todettiin, että jäsenmaksuun 
tullut 2 euron korotus aiheutuu siitä, että Karjalan Liitto veloittaa v. 
2014 jokaisesta 31.12.2013 päivätyssä jäsenluettelossa olevasta 
seuran jäsenestä jäsenmaksua 12 euroa. Tämä aiheuttaa tarpeen 
jatkossa tehostaa seuran omaa jäsenmaksujen perintää.

11. Vahvistetaan 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja Päivi Virolainen esitti hallituksen laatimat 
toimintasuunnitelma- ja talousarvioesityksen, jotka hyväksyttiin.

Keskustelua ja kiinnostusta herätti toimintasuunnitelman kohta 
Pitäjäjuhla/ Muistojuhla  Vuoksenrannan kirkossa sunnuntaina 
8.6.2014 yhdessä Antrea-seuran kanssa.

12. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 valittiin Päivi Virolainen 
(Sysmä/ Korpilahti).

13. Todetaan seuran erovuoroiset hallituksen jäsenet ja hallituksen 
valinta
Hallituksesta ovat v. 2013 erovuorossa Tiina Hölttä (Pertunmaa/ 
Korpilahti), Urpo Kemppinen (Sysmä/ Sintola), Marjukka Patrakka 
(Helsink/ Sintolai) ja Eero Talja (Asikkala/ Kaskiselkä). Päätettiin valita 
erovuoroisista uudelleen Tiina Hölttä, Urpo Kemppinen ja Eero Talja. 

Marjukka Patrakka on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. 
Päätettiin, että hänen tilalleen ei valita ketään ja siten pienennetään 
hallituksen kokoonpanoa yhdellä.

Martti Talja on toivonut eroa hallituksen jäsenyydestä säilyttääkseen 
uudessa Vuoksen Säätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävässään 
puolueettoman aseman sekä Vuoksenranta-seuran että Antrea-seuran 
suuntaan. Hänen tilalleen valittiin Jouni Serjomaa Lappeenrannasta 
(Sintola).

Hallituksen jäsenmäärä on 10 + pj. Hallituksen kokouksissa on lisäksi 
läsnäolo-oikeus kunniapuheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja Vuoksen 
Säätiön hallituksen puheenjohtajalla.

14. Toiminnantarkastajien (2) ja heidän varahenkilöidensä valinta (2)
Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Juhani Kiuru ja Matti 
Jantunen sekä heidän varamiehikseen Kalevi Virolainen ja Antti 
Mustonen.
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15. Karjalan Liiton pitäjätoimikunnan edustajan valinta ja hänelle 
varahenkilö sekä Karjalan Liiton liittokokousedustajan valinta ja 
hänelle varahenkilö
Valittiin kokousedustajaksi Karjalan Liiton pitäjätoimikuntaan sekä 
Karjalan Liiton liittokokoukseen 26.4.2014 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
Päätettiin pitää seuraava vuosikokous/ Perinnepäivä Hartolassa 
sunnuntaina 5.10.2014

18. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

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

Tämän jälkeen kuultiin kunniapuheenjohtaja, professori Tatu Vanhasen 
esitys Vuoksenrannan kirkon varhaisemmista vaiheista ja Vuoksen 
Säätiön hallituksen puheenjohtajan, professori Martti Taljan esitys 
kirkon nykykunnosta ja korjausten etenemisestä.

Sysmässä 6.10.2013

Esko Kiuru Päivi Virolainen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Hilkka Kuisma Pirjo Virolainen-Kuisma


