
Perinneyhdistys Kuurna ry 

25-vuotisjuhlavuosikokous 11.6.2022  klo 17 – 17.40 

Sahtiopistolla 

 

 

 

1.  Kokouksen avaus 
 

Kakkukahvien jälkeen puheenjohtaja Ari Kuusimäki avasi kokouksen klo 17. 

 

 

 

2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. Pöytäkirjan tarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Ari Kuusimäki ja 

sihteeriksi Hannu Väliviita. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Pitkäranta ja Esa Kivioja. 

 

 

 

3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouskutsu on lähetetty kirjallisena 25-vuotishistoriikkien mukana (hallituksen 

jäsenten jakamina tai postitse) sekä lähetetty ennakkotieto jäsenille tekstiviestillä tai 

whatsapp-viestillä 12.4.22 sekä ollut nähtävillä nettisivuilla n. 3 vkoa ennen kokousta. 

Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

4.  Työjärjestyksen hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Työjärjestys päätettiin pitää esityslistan mukaisesti. 

Paikalla oli 16 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.                  

 

 

          

5.  Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien  lausunto 
 

Rahastonhoitaja Hannu Väliviita esitteli kokoukselle vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat.   

Tilinpäätös näytti ylijäämää 1684,72 e. Tilin saldo 31.12.2021 oli 11 743,92 e. 

Keskusteltiin patavuokratuloista ja todettiin, että ne pidetään ennallaan. 

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liitteenä). 

Jäsenmäärä nousi vuoden 2021 aikana 120:een. 

Luettiin vuosikokoukselle toiminnantarkastajien Ari Rintamaa ja Matti Saarikoski 

lausunto. 

 

 



6.  Vuoden 2021 tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 

Vahvistettiin tilit vuodelta 2021 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

 

 

 

7.  Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruuden vahvistaminen vuodelle 2022 
 

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liitteenä) ja esitteli tulo- ja 

menoarvion vuodelle 2022 (liitteenä).        

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitysten mukaisesti.          

Toimintasuunnitelmassa kaavaillun retken Olubryki Raum-panimoon sekä viinehtimö 

Meggalaan Kankaanpäähän ajankohta (9.7. tai 13.8.) jäi sihteerille setvittäväksi. 

 

Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen pysyvän ennallaan hallituksen esityksen 

mukaisesti: liittymismaksu 200e (ensimmäisen perheenjäsenen osalta) ja jäsenmaksu 

25 e /vuosi. Yli 80-vuotiaat jäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. 

Päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä liittymisvuonna.   

 

 

 

8.  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten (8 hlöä) valitseminen 

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ari Kuusimäki ja varapuheenjohtajana Ilpo 

Leivo. Nykyinen kokoonpano edellä mainittujen lisäksi: Tapio Alatalo, Matti Eloranta, 

Harri Peltoniemi, Heikki Rajahaka, Ake Teikari, Johannes Vanhatalo, Jyrki Viitakoski. 

Hallituksen jäsenet ovat erovuorossa vuosittain. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ari Kuusimäki. Johannes Vanhatalon 

tilalle valittiin Jarno Alasaari. Muut hallituksen jäsenet uusivat paikkansa. 

 

 

 

9. Toiminnantarkastajien (1-2) ja heidän varahenkilönsä valinta 
 

Nykyiset vastuuhenkilöt ovat Matti Saarikoski ja Ari Rintamaa sekä heidän 

varamiehinään ovat olleet Olli Lahtinen ja Pauli Pullola. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Matti Saarikoski ja Ari Rintamaa ja heille  

varalle Virpi Koskue. 

 

 

         

 

 

 

 



10. Muut asiat 

 

-  Vuoden kuurnalaisen 2021 palkitseminen: 

 

Vuosikokoukselle annettiin tiedoksi, että hallitus on kokouksessaan 18.2.22 

valinnut Vuoden 2021 Kuurnalaiseksi pitkäaikaisen aktiivijäsenen Leevi Penttilän. 

Pytty ojennetaan myöhemmin sopivan tilaisuuden tullen. 

 

 

- Yhteiskyyti SM-sahtikisoihin Hauholle 6.8.22 
 

Keskusteltiin yhteiskyydin järjestämisestä. Päätetään myöhemmin. 

 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40 
 

 

Isojoella 16.6.2022 

 

  

 

 Ari Kuusimäki    Hannu Väliviita  

 puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

 

 Jukka Pitkäranta    Esa Kivioja 

 pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja    


