
PÖYTÄKIRJA 
  
KÖNNIN KYLÄSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 8.6.2020 

Aika ja paikka Könnin kylätalo ma 8.6.2020 klo 19.00-21.15 
Läsnä  18 henkeä osallistujaluettelon mukaan (liite) 

1. Kokouksen avaus 
Aloitettiin kahvituksella, jonka hoiti Kristiina Iso-Tuisku. Puheenjohtaja Kosti Ketelä 
avasi kokouksen klo 19.15. 

2. Toimihenkilöiden valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kosti Ketelä, sihteeriksi Kaija Aspila-Renkola 
ja pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Susanna Välkkilä ja 
Mervi Salomäki 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouksesta on ilmoitettu Ilmajoki-lehdessä 4.6.2020 sekä kyläkirjeessa, 
kyläseuran kotisivuilla ja Facebook-sivuilla enemmän kuin viittä päivää 
aikaisemmin.  

4. Esityslistan hyväksyminen. 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2019. 
Sihteeri Kaija Aspila-Renkola esitti toimintakertomuksen vuodelta 2019. 
Toimintakertomus hyväksyttiin ja todettiin, että kyläseura on toiminut edelleen 
vilkkaasti. Erityisesti mainittiin järjestysmiestalkoot, joista kertyi huomattava summa 
kyläseuralle. Kyläpyöräilyjä tehtiin myös kesän aikana eri kohteisiin joka 
keskiviikko.  

6. Tilien esittäminen vuodelta 2019. Keskustelu tileistä. 
Kyläseuran rahastonhoitaja Tarja Mäkiniemi esitti tilit vuodelta 2019. Todettiin, että 
kyläseuran taloudellinen tila on vakaa. Vuokrista on kertynyt säännöllistä tuloa, 
mikä on talouden kannalta tärkeää. Järjestyksenvalvojatoiminta on tuonut 
kyläseuralle tuloja ja kunnalta on myös saatu erilaisia avustuksia toiminnan 
pyörittämiseen.  

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
Tilintarkastuskertomus luettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 
Toiminnantarkastajat antoivat ylenmäärin kiitosta aktiiviselle kyläseuralle ja hyvin 
hoidetuille asioille. Päätettiin antaa toiminnantarkastajille Kestikartanon lounasliput 
kiitokseksi jokavuotisesta vapaaehtoistyöstä. 

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
seuraavaksi kaudeksi. 



Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Sonja Pitkänen ja Salomo Halkosaari. 
Varalle valittiin edelleen Anssi Saunamäki ja Vesa Iso-Tuisku. 

9. Jäsenten ja puheenjohtajien valitseminen johtokuntaan ja jaostoihin.  

Johtokunnan jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle Matti Kauhanen (Juha Iso-
Tuiskun tilalle), Elina Ala-Könni (Tarja Mäkiniemen tilalle, jonka toivotaan jatkavan 
rahastonhoitajana) ja Mervi Salomäki (Tapio Kiikan tilalle). Erovuoroisena ollut 
puheenjohtaja Kosti Ketelä lupautui jatkamaan reilut puoli vuotta seuraavaan 
vuosikokoukseen asti, jolloin todennäköisesti uudet säännöt lyhentäisivät 
puheenjohtajan toimikautta. 

Johtokunnan muina jäseninä jatkavat Timo Mäki-Välkkilä, Kaija Aspila-Renkola, 
Marjo Tammela, Pekka Harju ja Heikki Kivistö. 

Kiinteistöjaoston jäseninä jatkavat Antti Mäki-Latvala, Anssi Saunamäki, Vesa Iso-
Tuisku, Juha Iso-Tuisku ja Ilkka Ala-Könni. Maaseutunaisten edustajana jatkaa 
Kristiina Iso-Tuisku. Uutena jäsenenä jaostoon valittiin Tapio Kiikka. 

Liikuntajaoston jäseninä jatkavat Juha Iso-Tuisku, Jarmo Juurakko, Timo Viita-aho, 
Jari Salomäki, Kari Knuuttila, Leena Mäki-Latvala ja Sonja Pitkänen. Uusina 
jäseninä jaostoon valittiin Jussi Kivistö ja Ari Hiltunen. 

Nuorisojaoston jäseninä jatkavat Aino Välkkilä, Eero Välkkilä, Julia Mäki-Latvala, 
Heikki Iso-Tuisku, Jenni Halkosaari, Siiri Salomäki ja Silja Saunamäki. 

Jaostojen puheenjohtajina jatkavat edelleen Antti Mäki-Latvala (kiinteistöjaosto), 
Juha Iso-Tuisku (liikuntajaosto) ja Aino Välkkilä (nuorisojaosto) 

11. Jäsenmaksu vuodelle 2020. 
Päätettiin, että jäsenmaksu kerätään edelleen 10 € suuruisena joka vuosi. Tieto 
jäsenmaksusta ja pankkiyhteydestä on näkyvillä kyläseuran kotisivuilla, Facebook-
sivuilla ja kesällä kioskilla. Lisäksi asiasta ilmoitetaan kyläkirjeessä. Jäsenmaksu on 
talouskohtainen. Viime vuonna 113 taloutta maksoi jäsenmaksun.  
  
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2020. Poikkeuksellisen 
koronakevään takia lähes kaikki alkuvuoden tilaisuudet jouduttiin perumaan, myös 
vuosikokous siirrettiin kolme kuukautta eteenpäin. Kinkerit ja teatterivierailu ehdittiin 
toteuttaa ennen kuin koko Suomi hiljeni. Pääsiäisvalakia poltettiin aamuvarhaisella 
ja striimattiin nettiin. Kesäkuussa rajoituksia purettiin ja kylvön siunaus saatiin 
pidettyä 3.6. pihapiknikkinä turvavälit huomioiden. Kyläpyöräilyjä tai retkiä ei tänä 
kesänä järjestetä, mutta väki innostui kehittelemään kylätalon markille liikunnallista 
kesäpuuhaa ja ensimmäisenä päätettiin korjata beach volley –kenttä kuntoon.  

13. Talousarvio vuodelle 2020. 



Rahastonhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2020. Arvio oli huomattavasti 
pienempi tälle vuodelle (25 000 €), koska lähes kaikki suuret tapahtumat alueella 
on peruttu eikä järkkäreille ole nyt käyttöä. Tämän vuoksi kyläseuran suurin 
tulonlähde on toistaiseksi ehtynyt. Seuraamme kuitenkin tarkasti 
pandemiatilannetta ja toimimme ohjeistuksen mukaan. 

14. Muut asiat 
• Sääntömuutosehdotuksen käsittely: Johtokunta on valmistellut 

ehdotuksen kyläseuran uusiksi säännöiksi. Tarja Mäkiniemi esitteli 
ehdotuksen (liite). Ehdotuksesta keskusteltiin ja sitä viilattiin joiltakin osin, 
mutta kannatettiin yksimielisesti hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi eteenpäin 
Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn. 

Lisäksi: 
• Elvi Viita-aho on pitänyt edelleen ansiokkaasti leikekirjaa ja hänelle korvataan 

jatkossakin Ilmajoki-lehden vuosikerran tilausmaksu. 
• Kyläkioski avataan 12.6. pidennetyin aukioloajoin (12.00-21.00). Päätettiin 

tarjota kyläläisille pullakahvit loppukesällä. 
• Kyläseuralle on lahjoitettu sydäniskuri. Pentti Haapala on vastaanottanut sen 

kyläseuran puolesta. Kyläseuran tulee nyt huolehtia 
käyttöönottokoulutuksesta. 

• Todettiin, että koronan takia salikorttien voimassaoloaikaa on pidennetty 
vuoden loppuun asti. 

16. Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15 

Ilmajoella 15.6.2020  

        
Kosti Ketelä, puheenjohtaja  Kaija Aspila-Renkola, sihteeri 
  

        
Susanna Välkkilä, pöytäkirjantarkastaja  Mervi Salomäki, 
pöytäkirjantarkastaja


