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Wa rtsa lan kytäyhdistyksen syyskokous
l0.n.2Al4 klo 18.00->
Vartsalan työvåentalolla

1. Kokouksen avaus
Kylayhdistyksen puheenjohtaja Tony Pelander avasi kokouksen toivottaen kaikki läsnäolijat
tervetulleiksi

2. Esityslistan hyväksyminen
Luettiin esitys lista j a hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tony Pelander
sihteeriksi valiuiin Susanna Raimi,
Kaksi pöytiikirjan tarkastajaa, Anne-Mari Linden ja Kai Heikola
Kaksi tiiintenlaskija4 samat kuin edellä.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi salon seudun sanomissa 26.10 olleella
ilmoituksella. Kokous todettiin påätösvaltaiseksi.

5. Vierailevat puhujat
Vartsalalainen Kirsti Söderholm kertoi Vartsalan historiasta, lapsuusmuistoistaan sahan
toiminnan aikaisessa Vartsalassa ja luki yhden ki{oittamistaan Vartsala-aiheisista runoista.
Aiheet kiinnostivat ja syntyi keskustelua ja asioista kyseltiin Kirstiltii.
Nuorisotyön suunnittelija Maisa Heinonenkertoi asioista nuorisotyön näkökulmasta ja mitii
palveluja nuorisotyöhön kuuluu. Kaupungilla on tällä hetkellå 10 eri nuorisotilaa, joista 6 on
yhdistysten pitåmitä. Muurla ja Suomusjåirvi on jouduttu sulkeman kokonaan ja Kuusjoki ei
ole avoinna perjantaisin. Steississä toimii myös kahvila, joka on avoinna l2-l6ja myymälä,
sekä skeittihalli.
Vartsalan nuorisoillat tulevat jatkumaan normaalisti.

6. Toimintakertomus 2014
Luettiin tiihån astinen kuluvan vuoden toimintakertomus ja hyväksyttiin se

7. Toimintasuunnitelma 2015
Luettiin suunnitelma tulevalle wodelle ja hyväksyttiin se sellaisenaan.

8. Puheenjohtaja vuodelle 2015 valinta
Tony Pelandert valittiin vuoden 20 1 5 puheenj ohtaj aksi.

9. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2015
Valittiin 6 varsinaista j åsentii
- Susanna Raimi
- Anne-Mari Lindön
- Esko Malmivaara
- Hanna Salama
- Kai Heikola
- Pasi Tyynmaa
Valittiin kaksi varajåsentii jotka kutsutaan myös kaikkiin kokouksiin
- Lasse Haapanen
- Hanna Raunio



10. Muut esille tulleet asiat
Tuire Huttunen ehdotti, ettii kyläyhdistys muistaa entistii pitkäaikaista puheenjohtajaa Orvo

Virtasta kun han tiiyttiiii tasavuosia joulukuussa. Ehdotus sai jäseniltii kannatusta ja påiåtettiin

muistaa Orvoa.
Kyläyhdistys myy puutavaraa jatkossakin.

Lausuttiin kiitokset entiselle kylätoimikunnalle rahalahjoituksesta.
Tuire Huttunen kysyr saako jasenmaksusta laskuna, jollaisen Hanna Salama lupasi toimittaa

tarvittaessa.
Tällä hetkellä yhdisfyksesså on 44 maksanutta jåsentli.

Aluenopeusrajoitukset puhuttivat. Pohdittiin lisåkylteistä, jotta nopeusrajoituikset ntikyisivåt

selvemmin.
Kokouksessa oli läsnä 21 herkilöå.

11. Kokouksen päättäminen
puheenjohtaj a pitäili kokouksen klo 1 9. 1 5

Tony Pelander

Pöytiikirj an tarkastaj ar

l*- {l-u-*
Anne-MariLind6n Kai Heikola

SusannaRaimi


