
Kangasniemen Läntinen Kyläseura ry:n kevätkokous 17.2.2019 Toukolassa klo 12.00. 

Läsnä: Eija Partanen, Maritta Palvimo, Markus Tahvonen, Raimo Halttunen, Hellevi Saari, Antti 

Manninen, Lasse Kuitunen, Jouko Palvimo, Reijo Halttunen ja Pirjo Uuttana. 

1) Kyläseuran puheenjohtaja Eija Partanen avasi kokouksen. 

2) Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Tahvonen, sihteeriksi Pirjo Uuttana ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Palvimo ja Lasse Kuitunen, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina. 

3) Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi, koska kokouskutsu on ollut Kangasniemen 

Kunnallislehdessä 7.2.2019 ja lisäksi on ilmoitettu Toukolan ilmoitustaululla, 

Niemisjärventienhaaran ilmoitustaululla, seuran nettisivuilla sekä fb- sivuilla. Kokous 

todettiin päätösvaltaiseksi, koska kokoukseen osallistui 10 henkeä, jotka kaikki ovat seuran 

jäseniä.  

4) Sihteeri luki läpi toimintakertomuksen 2018 ja se hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Lisäksi 

toivottiin pidettävän jatkossa kirjaa tapahtumiin osallistujien määristä. 

5) Antti Manninen kävi läpi v. 2018 tilinpäätöksen. Hyvän kirppiskahvio myynnin ansiosta 

Kyläseuran tilillä on lainan poismaksusta huolimatta 2000,00 enemmän rahaa kuin edellisenä 

vuonna. 

Antti Manninen luki toiminnan tarkastajien lausunnon tileistä sekä huomion, että kaikki 

johtokunnan jäsenet eivät olleet allekirjoittaneet tilinpäätöspapereita.  

Keskustelimme johtokunnan tilinpäätös asiakirjojen käsittelystä ja riittävän ajan 

varaamisesta tilinpäätöksen tutkimiseen yhdessä. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi 

tilivelvollisille vastuuvapauden. Kevätkokous evästi uutta johtokuntaa avoimuuteen ja 

toimimaan jatkossa hyvässä yhteishengessä. 

6) Muut asiat: 

- Kyläparlamenttiin varajäseneksi Pirjo Uuttanalle valittiin Jouko Palvimo. 

- Kunnan hyvinvointi työpajan kokoukseen to 21.2.2019 Kyläseuran edustajaksi valittiin Antti 

Manninen. 

- Kyläseuran puheenjohtaja Eija Partanen kertoi kiitokset edelliselle puheenjohtajalle Antti 

Manniselle. Eija kiitteli mittavan remontin valmistumisesta. 

- Puheenjohtaja kiitti Pirkko Oksasta ja Reijo Halttusta kirppiskahvion pitämisesta ja 

Toukolan talonmiehen tehtävistä. Kahvioon on saatu luotua hyvä ilmapiiri ja paikalla on hyvä 

maine. 

- Eija Partanen kertoi, että ensi kesän kahvilaa pyöritetään palkkatuellisen henkilön toimesta. 

- Toukolan talonmiehen asunto vapautuu 1.3-19 ja Reijon kanssa on tänään tehty 

vuokrasopimus hierontahuoneen tiloista toistaiseksi. Talonmiehen asunnon markkinointi 

aloitetaan heti sen vapauduttua. Mikäli saadaan vuokralainen, joka haluaa vuokrata koko 

asunnon, voidaan hierontahuoneen vuokraus irtisanoa. 

- Toukolan vakuutusten päivittäminen on vielä kesken. 

- Häppälän uimarannan putsaus: mikäli alueella halutaan tehdä raivausta yms, niin ensi on 

kysyttävä lupa maanomistajalta. Avustusta olisi haettavissa mm. kunnalta. Puheenjohtaja 

Eija Partanen totesi, että asia kirjataan ylös, mutta asioita on paljon hoidettavana ja tämä 

asia voi siirtyä. 

- Reijo Halttunen aloittaa Toukolan kiinteistön hoitajana 1.3.2019 kilometrikorvausta 

vastaan. 

- Toukolan tilojen vuokrausta hoitavat jatkossa Eija Partanen ja Lasse Kuitunen. 

 

7) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. 



 

Kangasniemellä 17.2.2019 

 

 -----------------------------------------------------                                             ----------------------------------------------- 

Markus Tahvonen, puheenjohtaja               Pirjo Uuttana, sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

 

--------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Jouko Palvimo                             Lasse Kuitunen 

 


