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Järvenpään Vanhempainverkoston vuosikokous
Aika

torstai 3.3.2011 klo 18.39-19.58

Paikka

Järvenpään lukio, Areena

Läsnä

liitteenä (liite1)

1. Todetaan kokouksen laillisuus
Puheenjohtaja Tarja Satuli-Kukkonen avasi kokouksen klo 18.39 ja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Satuli-Kukkonen, sihteeriksi Anne Autere sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Repo ja Heidi Okkonen.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta
Tarja Satuli-Kukkonen esitteli toimintakertomuksen 2010. Janne Kymäläinen
esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä Esko Lappalaisen ja Jouni Peltosen laatiman ja allekirjoittaman tilintarkastajien lausunnon.
Päätettiin hyväksyä vuosikertomus (liite 2).
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös (liite 3) ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.
5. Päätetään sääntömuutoksesta
Autere esitteli yhdistyslain muutoksesta johtuvat sääntömuutokset. Päätettiin
muuttaa sääntöjä korjatun esityksen mukaisesti (liite 4). Myönnettiin hallitukselle
oikeus tarvittaessa muuttaa sääntöjä Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimalla
tavalla.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Satuli-Kukkonen ehdotti Katja Repoa. Päätettiin valita Vanhempainverkoston hallituksen puheenjohtajaksi Katja Repo.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Päätettiin, että hallituksen jäsenten määrä on kahdeksan.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Merkittiin, että hallituksessa jatkavat Anne Autere (henkilöjäsen, Koivusaari),
Marko Heino (Mankala) ja Riitta Heinälä (Lukio).
Katja Repo pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi puheenjohtajaksi.
Päätettiin valita erovuorossa olevien Janne Kymäläisen (Kinnari), Pirkko Nurmen
(henkilöjäsen, Lukio), Niina Näsälän (Vihtakatu, Kartano), Tuija Töyräksen (Harjula) ja Leena Lehtimäen (Kartano) tilalle kaudelle 2011-2012 Minna Silfverhuth
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(Kartano), Heidi Okkonen (Vihtakatu), Tuija Töyräs (Lukio), Mauri Puljujärvi
(Enkkutuki ry) sekä Katja Revon tilalle Marjo Poutanen (Kinnari), jonka toimintakausi on yksi vuosi.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Esko Lappalainen ja Jouni Peltonen sekä
varatoiminnantarkastajiksi Satu Tuominen ja Nina Talvela.
10. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
Päätettiin vahvistaa jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa yhdistysjäsenille. Päätettiin, ettei henkilöjäseniltä peritä jäsenmaksua.
11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten
Janne Kymäläinen esitteli talousarvion. Todettiin, että uutta syksyn 2011 lehtiprojektia ei talousarviossa huomioida, koska toteutuminen on riippuvainen avustuksista ja niistä tulevat päätökset vasta keväällä 2011. Tarvittaessa talousarviota
korjataan lehtiprojektin varmistuttua. Päätettiin hyväksyä esitelty talousarvio
(liite 5).
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
Päätettiin vahvistaa Tarja Satuli-Kukkosen esittelemä toimintasuunnitelma
(liite 6).
13. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä
Päätettiin, ettei kokouskutsua julkaista lehdessä vaan kutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille ja verkoston postituslistalla oleville sekä julkaistaan kokouskutsu Vanhempainverkoston internetsivuilla.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58
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