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1 Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Voitto Pulkkinen toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja 
avasi kokouksen klo 14:16, jonka jälkeen hän luovutti puheenvuoron tilaisuuden juhlapuhujalle 
Heikki Huotarille.  

Huotari aloitti puheenvuoronsa muistuttamalla kaatuneitten muistopäivästä. Sen jälkeen 
hän esitelmöi hyvinvointialueen tehtäviä koskevista näkemyksistään. Puheen jälkeen käytiin 
pitkä keskustelu Huotarin johtaman Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksen tehtävistä. 
 

2 Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa 
 
Päätös: 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Malinen ja sihteeriksi Ariadna Donner. 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Voitto Pulkkinen ja Saimi Pulkkinen. Päätettiin, että 
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen 
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu paikallislehti Kuhmolaisessa perjantaina 6.5.2022 ja 
kyläyhdistyksen verkkosivuilla 8.5.2022. 

Päätös:  
Todettiin. että kokous oli kutsuttu koolle säännöissä mainittujen määräysten mukaisesti ja 
kokous todettiin siten lailliseksi. 
 

4 Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista jaettiin osallistujille. Esityslistan asiakohdat varustettiin numeroilla. 
 
Päätös: 
Esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5 Esitetään vuosikertomus vuodelta 2021 ja päätetään sen hyväksymisestä 
 
Vuosikertomus jaettiin kokouksen osanottajille. Philip Donner esitteli yhdistyksen johdon 
toimeksiannon perusteella laatimansa ja yhdistyksen hallituksen hyväksymän 
toimintakertomuksen. 
 
Päätös: 
Päätettiin hyväksyä hallituksen toimittaman vuosikertomuksen sellaisenaan. 
 

6 Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021 ja luetaan toiminnantarkastajien tileistä ja hallinnosta 
antama lausunto 



 
Kokousosanottajille jaettiin tilinpäätösaineisto ja toiminnantarkastajien hallinnosta antama 
lausunto. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli FaktaCount Oy:n Paula Pyykkösen laatiman ja 
hallituksen jäsenten allekirjoittaman tilinpäätöksen.  

Päätös: 
Kokousosanottajat kävivät keskustelua tilinpäätöksestä. 

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
 
Päätös: 
Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 
 

8 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 
Marjatta Pikkarainen esitteli Kotitalousnaisten 23.5.2022 järjestettävän toimintapäivän 
ohjelmaa. Ariadna Donner kertoi 19.6.2022 pidettävän liikuntapäivän järjestelyistä. Hän toivoi 
lisäksi, että tulevana talvena avattaisiin kylän ladut myös Hietalahden suuntaan. 
 

9 Päätetään hallituksen jäsenten, rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajien palkkioista 
vuodelle 2022 
 
Päätös: 
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle makseta palkkiota. 
Toiminnantarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella. 
 

10 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
 
Päätös: 
Päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä. 
 

11 Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio 
Kokouksen osanottajille oli jaettu hallituksen valmistelema vuoden 2022 talousarvio. 
 

12 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
Päätös: 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Malinen ja varapuheenjohtajaksi Voitto Pulkkinen. 
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ariadna Donner, Matti Heikkinen ja Risto Heikkinen. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Maarit Mikkola ja Pentti Korhonen. 
 

13 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat 
 
Päätös:  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pasi Määttä ja Marjatta Pikkarainen. Varatoiminnantarkastajiksi 
valittiin Sanna Malinen ja Tuula Pikkarainen. 

14 Valitaan edustajat ja näille varaedustajat ProAgria Itä-Suomen ja Itä-Suomen Maa- ja 
kotitalousnaiset (MKN) edustajakokoukseen 
(yksi edustaja jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän kutakin 20 jäsentä kohti) 



Piiiittis:
Kokous paatti delegoida edustajien ja varaedustajien nimeiimisen yhdistyksen hallitukselle.

15 Muut asiat

Kokouksessa kaytiin vapaata keskustelua kylan tilanteesta ja erityisesti tarjolla olevista
kuljetusvaihtoehdoista. Taksikuljetusta voi tilata viikolla PE-TO Pekka Kylldseltfl.

16 Kokouksen piilittiiminen

Kokkouksen puheenjohtaja Arto Malinen kiitti kokousosanottajia ja julisti kokouksen
piiiittyneeksi klo 1 7:07.

P6yt6kirj an vakuudeksi

Arto vuosikokouksen puheenj ohtaj a Ariadna Donner, vuosikokouksen sihteeri
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Voitto Pulkkinen, pdytdkirj an tarkastaja Saimi Pulkkinen, poytakirjan tarkastaja
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