Pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen Seura Ry:n vuosikokous 23.4.2022 kello 13:00-14:00,
Kirkkotupa, Kirkkotuvantie, Joensuu (Sonkajanranta)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Matti Tolvanen avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Tolvanen, joka piti myös pöytäkirjaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Karhapää ja Toivo Karhapää.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut oli lähetetty sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta
sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Muille jäsenille kutsu oli lähetetty
kirjeellä, jotka oli postitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Osallistujalista liitteenä.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin liitteen mukaisena.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
Seura järjestää toimintavuonna seuraavat tapahtumat:
a) Pyhän Hannan kirkkoa pidetään avoimena tutustumista varten heinäkuussa. Seurakunta
palkkaa oppaan kirkkoon. Kirkon eteiseen järjestetään mahdollisuus katsella
Johannekseen liittyviä videoita. Tarvittaessa kirkkoon pääsy varmistetaan myös
opastusaikojen ulkopuolella.
b) Heinäkuun 12. päivä tehdään ristisaatto kirkkotuvalta Johanneksen kotipaikalle.
Ristisaattoon yhdistetään tietoiskuja, joiden sisällöstä huolehtii Matti Pussinen.
c) Kirkossa toimitetaan akatistos sunnuntai-iltaisin, jo vakiintuneeseen tapaan.
d) Seura selvittää rahoitusmahdollisuudet näyttelyn järjestämiseksi kesällä 2023.
e) Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa. Seura voi myös järjestää
rahankeräyksen, jos tarvetta laajamittaiseen varainkeruuseen ilmenee.
f) Seura ryhtyy selvittämään, olisiko Johanneksen syntymäpaikalle järjestettävissä
hiljentymispaikka. Ensinnä selvitetään maanomistajan suhtautuminen tähän
hankkeeseen.
Polkupyöräristisaatto otetaan harkintaan. Mahdollista on järjestää se tulevana kesänä
pienenä pilottina.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Tolvanen. Muina hallituksen jäseninä valittiin
jatkamaan Jorma Karhapää, Urpo Savinainen ja Matti Pussinen. Lisäksi hallitukseen valittiin
jäseneksi Henna Karhapää. Varajäseniksi valittiin entiset varajäsenet Elena Savinainen, Arto
Jeskanen ja Toivo Karhapää. Uutena varajäsenenä valittiin hallitukseen Reijo Jeskanen.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin suostumuksensa mukaisesti Vesa Takala ja Kirsi-Maria
Susuna.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Matti Tolvanen
puheenjohtaja
Kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme todenneet pöytäkirjan vastaavan
kokouksen kulkua.
Jorma Karhapää

Toivo Karhapää

Osallistujalista: Urpo Savinainen, Elena Savinainen, Reijo Jeskanen, Jorma Karhapää, Matti
Tolvanen, Heikki Karhapää, Toivo Karhapää, Timo Posti, Airi Pankka, Hannu Pankka, Arto
Jeskanen (Teams), Liisa Hertell (Teams), Henna Karhapää (Teams), Matti Pussinen (Teams), Vesa
Takala (Teams).

