MTK Lounais-Häme ry
KEVÄTKOKOUS

Aika
Paikka
Osallistujat

PÖYTÄKIRJA
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Tiistai 17.4.2018 klo 18.00
Sahrapirtti, Sahrapirtintie 30, 31300 Tammela
18 henkilöä (liite1)

Ennen virallisen kevätkokouksen alkua puheenjohtaja Marko Virtaranta toivotti kaikki
tervetulleiksi ja kertoi yhdistyksen tärkeimmistä tapahtumista ja hankkeista vuodelle
2018 ja yhdistyksen uusi sihteeri Janette Koskinen esittäytyi. Lisäksi MTK Hämeestä
Susanna Valtonen kertoi mm. nuorten toiminnasta sekä erilaisista hankkeista.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marko Virtaranta avasi kokouksen klo 18.45

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Valtonen, sihteeriksi Janette
Koskinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Simo Horkka ja
Juha Suonpää.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu 21.2.2018 postitetussa jäsenkirjeessä ja
Maaseudun Tulevaisuudessa 11.4.2018 olleella ilmoituksella sekä muistutettu
12.4.2018 vastuu- ja henkilöjäsenille lähetetyllä tekstiviestillä.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2) työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomukset vuodelta 2017
Sihteeri luki MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen toimintakertomukset
vuodelta 2017. Simo Horkka kertoi selvennyksenä Lounais-Hämeen tappion
osalta, että 5000€ tilikauden tappiosta johtuu Humppilan seuraintalon
konkurssista. Tämä summa ei ole todellista toiminnankulua vaan omaisuuden
arvon alenemaa, kun yhdistyksen omistamat osakkeet Humppilan
seuraintalosta menettivät arvonsa.
Molemmat yhdistykset ovat osallistuneet myös MTK Hämeen
kevätkokoukseen ja sihteeri lisää tämän tiedon kummankin yhdistyksen
toimintakertomukseen.
Korjatut toimintakertomukset liitteinä 3 ja 4.
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7. Vuoden 2017 tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot
Tutkittiin yhdessä yhdistysten tilinpäätökset ja rahastonhoitaja Timo Heinilä
luki toiminnantarkastajien lausunnot (liitteet 5 ja 6).

8. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen, MTK Tammelan
purkautumisen loppuselvityksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen
sekä vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille
Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomukset lisättynä
osallistumisella MTK Hämeen kevätkokoukseen. Hyväksyttiin MTK Tammelan
purkautumisen loppuselvitys ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin
vastuuvapaus johtokunnan jäsenille.

9. Muut johtokunnan esittämät asiat
Ei muita asioita.

10. Muut jäsenten esittämät asiat
Jani Kaunisto nosti esille huolensa päivän (ti 17.4.2018) Forssan Lehdessä
uutisoituun rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien
keskittämisestä Forssan kaupungille (liite 7). Käytiin pitkä ja monipuolinen
keskustelu ja pohdinta asiasta. Pohdittiin millä tavalla yhdistys voisi asiaan olla
vaikuttamassa ja siten turvaamassa jäsentensä etua erityisesti
ympäristölupien päätöksissä ja tarkastuksissa sekä rakennuslupa-asioissa
yms. maatalouteen vahvasti vaikuttavissa asioissa.
Ville Nurmi ehdotti jonkinlaisen seminaarin järjestämistä kuntien eri toimialojen
päättäjille ja luennoimaan voitaisiin pyytä esimerkiksi liitosta henkilöitä. Tätä
pidettiin hyvänä ideana ja toteuttamiskelpoisena tulevaisuudessa.
Tässä tilanteessa kuitenkin tarvitaan nopeampia toimia ja Eero Pura lupasi
selvittää kunnasta tämän uutisoidun keskittämisen aikataulua ja tulevia
toimenpiteitä. Päätettiin, että Puran selvittämien tietojen pohjalta johtokunta
ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimiin jäsenistönsä edun turvaamiseksi asiassa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Susanna Valtonen päätti kokouksen klo 19.55.

Vakuudeksi

______________________________
Puheenjohtaja (Susanna Valtonen)

_____________________________
Sihteeri (Janette Koskinen)
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Liitteet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kokouksen osallistujalista
Esityslista
MTK Tammelan toimintakertomus 2017
MTK Lounais-Hämeen toimintakertomus 2017
MTK Tammelan toiminnantarkastajien lausunto
MTK Lounais-Hämeen toiminnantarkastajien lausunto
kopio FL 17.4.2018 ”Rakennusvalvonta ja ympäristö kimppaan Forssan
seudulla”-uutisesta

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 23.4.2018 ja todenneet sen kokouksen
kulkua vastaavaksi.

____________________________
Simo Horkka

_____________________________
Juha Suonpää

