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Aika maanantai 9.3.2020 kello 18.30 – 19.10 
 
Paikka Seuralan sali, Asikkalantie 1, 16800 Hämeenkoski 
 
Läsnä osallistujalista Koski-seuran vieraskirjan mukaan 51 henkeä 
 
Asiat  

1. Kokouksen avaus  
 
Koski-seuran puheenjohtaja Kari Kaivola avasi kokouksen. 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa  
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kaivola ja sihteeriksi Sirpa Selonen. 
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Ritva Saarinen ja Risto Salli ja päätettiin, että he toimivat myös 
ääntenlaskijoina tarvittaessa.  
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokouksesta ilmoitettiin jäsenille sähköpostilla, lehti-ilmoituksella Hollolan Sanomissa, kirjaston 
sähköisellä ilmoitustaululla sekä www.koskenkohinat.fi -kalenterissa.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 51 henkeä. 
 

4. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 
Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin ja hyväksyttiin.  
 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
 
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 
 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
 
Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksuksi hallituksen 
esittämä 15 €/jäsen. Liittymismaksua ei peritä. 
 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle. 
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kari Kaivola.  
 
Erovuoroisista jäsenistä Matti Hiidenheimo ja Taisto Seuranen sekä varajäsenistä Tuomo Nikkari 
päätettiin valita uudelleen.   
 

8. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.   
 
Valittiin Marja-Leena Bister ja Asko Laine toiminnantarkastajiksi. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin 
Hannu Heikkilä ja Susanna Vuorinen. 
 



Koski-seura ry.   Pöytäkirja   2 
Vuosikokous 
 
 

9. Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen nimeämään edustajan Suomen 
Kotiseutuliiton kokoukseen.  
 
Päätettiin valtuuttaa hallitus nimeämään edustajan Suomen Kotiseutuliiton kokoukseen. 
 

10. Muut asiat 
 
Hollolan 4H:n ”Minä, kaverit ja meidän kylä” -hanke etsii kylien nuoria ja heille työkokemuksia 
kyliltä. Nuoren palkkaaminen ei maksa yhdistykselle mitään, mutta vaatii työnohjauksen. Hankkeen 
tilaisuus järjestetään Seuralassa 16.3.2020.  
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10, jonka jälkeen kuultiin Pauli Helénin esitys: Naisia Kosken 
historiassa. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Kari Kaivola   Sirpa Selonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Ritva Saarinen   Risto Salli 

 


