Ryttylän kyläyhdistys ry

PÖYTÄKIRJA

Ryttylän kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 6.3.2015 klo 18.30-19.
Paikka: Vanha Trokari, os. Vanha Kylätie 15, Ryttylä.

1. Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Kerko avasi kokouksen klo 18.30.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Kirjokangas, sihteeriksi Päivi Ojanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi
Anu Viitala ja Maiju Ollilainen. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
äänenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on toimitettu postitse 25.2.2015.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisena.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Vuonna 2014 kyläyhdistyksen menot olivat suuremmat kuin tulot, joka johtui mm. kyläyhdistyksen
omasta rekisteröintimaksusta sekä kirjastoyhdistyksen rekisteröitymismaksun maksamisesta ja sitä
kautta kirjastoyhdistyksen toiminnan tukemisesta. Vuodelta 2014 ei myöskään vielä kerätty
jäsenmaksuja.
Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto sekä Ryttylän kyläyhdistyksen toimintakertomus vuodelta
2014.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2014 sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Kyläyhdistyksen sihteeri Eeva-Liisa Niinioja esitteli kyläyhdistyksen toimintasuunnitelman sekä tuloja menoarvion vuodelle 2015, jotka hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liittymis- ja jäsenmaksuksi
päätetään 10 € varsinaisen jäsenen osalta ja 15 € kannattajajäsenen osalta.

Keskusteltiin Punkanjoen mahdollisesta kunnostushankkeesta sekä siihen liittyen siltojen
kunnostuksesta. Asiaa selvitetään yhteistyössä kunnan ympäristösihteerin kanssa.
8. Valitaan hallitukseen yksi uusi jäsen kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle.
Valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi Maiju Ollilainen.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Valittiin toiminnantarkastajaksi Terttu McGrath ja hänen varahenkilökseen Esko Sipilä.
10. Muut asiat:
Kannanotto terveyspalvelujen säilymisestä ja järjestämisestä ryttyläläisille sopivalla tavalla.
Kyläyhdistyksen sihteeri Eeva-Liisa Niinioja esitteli Ryttylän kyläyhdistyksen laatiman kannanoton
koskien terveyspalvelujen säilymistä ja järjestämistä Ryttylässä. Päätettiin, että kannanotto
toimitetaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallitukselle sekä Hausjärven
kunnanhallitukselle. Kannanotosta laaditaan tiedote kyläyhdistyksen nettisivuille.
Toimistopalvelujen tarjoaminen omakustannehintaan kirjastossa kylän muiden toimijoiden
käyttöön
Kyläyhdistyksellä on kopiokone kyläkirjastossa, jota kyläläiset voivat käyttää omakustannehintaan.
Kopion hinnaksi päätettiin 50 senttiä / kopio.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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