
Könnin kyläseura ry.      PÖYTÄKIRJA 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS   26.4.2021 KLO 19.00 

Paikka        Könnin kylätalo 
Läsnä        19 henkeä (liite) 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Kosti Ketelä avasi kokouksen. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Knuuttila, sihteeriksi Kaija Aspila-Renkola ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Saunamäki ja Leena Mäki-Latvala. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksesta on ilmoitettu Ilmajoki-lehdessä 
14.4.2021 sekä kyläseuran kotisivuilla ja Facebook-sivuilla enemmän kuin viittä päivää 
aikaisemmin. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2020. 

Kaija Aspila-Renkola esitti viime vuoden toimintakertomuksen. Koronapandemian vuoksi monet 
tapahtumat piti peruuttaa. Kesällä Suomi avautui jonkin verran ja kyläseurassakin voitiin toteuttaa 
ulkoilmatapahtumia.  

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020. 

Tarja Mäkiniemi esitteli tilit. Järkkärituloja oli huomattavasti vähemmän, kun esim. Provinssi oli 
kokonaan peruttu. Sen sijaan kioskin tuotto oli iloinen yllätys: tulot lähes kaksinkertaistuivat! 
Todettiin, että käyttöön otettu pankkikorttipääte oli toimiva ratkaisu ja lisäsi myyntiä huomattavasti. 
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastaja Salomo Halkosaari kiitteli 
kyläseuraa aktiivisesta toiminnasta ja painotti kylähengen vaalimista. Hän jäi kuitenkin kaipaamaan 
selkeämpää jäsenluetteloa ja puuttuvaa kalustoluetteloa.   

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 
Moitteista huolimatta tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin edellämainituille. 

8. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kaija A-R esitteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelman. Se noudattelee pääosin tuttua kaavaa, 
mutta uutena on ohjelmassa ’Kuntoa, kanttia ja kolopalloa Könnille’ hanke, joka sisältää minigolf-
radan rakentamisen kioskin markille sekä kodan ja sen ympäristön kunnostamisen Lähteläntien 
varressa. 

9. Päätetään kuluvan vuoden jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudesta. 

Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 10 € / talous vuodessa. Kannattajajäsenmaksuista keskusteltiin 
ja mietittiin, ketkä mahdollisesti voisivat kyseistä maksua maksaa. Jarmo Juurakko esitti, että 
maksu voisi olla eri suuruinen riippuen siitä, onko kyseessä kunta, yritys vai yksityishenkilö. Asia 
päätettiin jättää hallitukselle jatkokäsittelyyn. Hallitus valtuutettiin myös päättämään maksun 
suuruudesta. 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain. (Kosti Ketelä, erovuorossa) 



Kosti Ketelä ilmoitti jättävänsä hallitustyöskentelyn. Puheenjohtajaksi valittiin hänen tilalleen Elina 
Ala.Könni. 

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Erovuoroiset valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä valittiin Antti Valli. Hallituksen jäsenet ovat siis: 
Kaija Aspila-Renkola, Timo Mäki-Välkkilä, Matti Kauhanen, Mervi Salomäki, Marjo Tammela, Pekka 
Harju, Heikki Kivistö ja Antti Valli 

12. Valitaan työryhmien puheenjohtajat. 

Työryhmien puheenjohtajina jatkavat entiset seuraavasti: 
Juha Iso-Tuisku, liikuntatyöryhmä 
Antti Mäki-Latvala, kiinteistötyöryhmä 
Aino Välkkilä, nuorisotyöryhmä 

13. Valitaan työryhmien jäsenet. 

Kiinteistötyöryhmään valittiin Anssi Saunamäki, Tapio Kiikka, Vesa Iso-Tuisku, Juha Iso-Tuisku, 
Ilkka Ala-Könni ja Kristiina Iso-Tuisku (maaseutunaisten edustaja). 

Liikuntatyöryhmään valittiin Jarmo Juurakko, Jari Salomäki, Kari Knuuttila, Jussi Kivistö, Ari 
Hiltunen, Sonja Pitkänen ja Leena Mäki-Latvala. 

Nuorisotyöryhmään valittiin Julia Mäki-Latvala, Eero Välkkilä, Jenni Halkosaari, Heikki Iso-Tuisku, 
Siiri Salomäki ja Silja Saunamäki. 

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

Toiminnantarkastajina jatkavat Salomo Halkosaari ja Sonja Pitkänen. Varatoiminnantarkastajina 
jatkavat Anssi Saunamäki ja Vesa Iso-Tuisku. 

15. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista. 

Päätettiin, että kuluvana vuonna palkkioita ei makseta. 

16. Muut mahdolliset asiat. 

Elvi Viita-aho on pitänyt leikekirjaa jo useana vuonna. Toivotaan, että hän jatkaa edelleen. 
Kyläseura on maksanut hänelle Ilmajoki-lehden tilauksen. 

Silja Saunamäki ja Siiri Salomäki valittiin Ilmajoen Vuoden nuoriksi 2020. Kyläseura halusi 
muistaa tyttöjä 100 euron stipendillä. 

Kiitettiin Sonja Pitkästä ja Salomo Halkosaarta toiminnasta kyläseuran 
toiminnantarkastajina ja annettiin kummallekin 2 hengen lounaslahjakortit Kestikartanoon. 

Kosti Ketelä ilmoitti, ettei enää jatka yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus halusi kiittää 
pitkäaikaista puheenjohtajaa valtavasta panoksesta kyläseuran toiminnassa ja esitti, että 
hänet valitaan Könnin kyläseura ry:n kunniapuheenjohtajaksi. (Säännöt 4§). Lisäksi hän sai 
2 lounaslippua Kestikartanoon. 

Tarja Mäkiniemi esitteli hankkeita tarkemmin. Toivottiin, että kökkäväkeä lähtee mukaan 
runsaasti. 

Salomo Halkosaari esitti lyyrisen tarinan ’Könnin kuokkamies’, joka sijoittuu vahvasti kylän 
historiaan.  

17. Kokouksen päättäminen. 



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. 
 

Ilmajoella 27.4.2021 

           
Kari Knuuttila, puheenjohtaja   Kaija Aspila-Renkola, sihteeri  

Pöytäkirjantarkastajat 

           
Sirpa Saunamäki    Leena Mäki-Latvala


