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l.

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anu Virtanen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja

sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Vifianenja sihteeriksi Veijo Heinonen.

3. Pitytiikirjan

tarkastajien ja Aiintenlaskijoiden valinta
Pitytiikirjantarkastajiksi valittiin Pefitu Naiaippaia Tea-Ma.ia Nffippa.
Samat henkilOt valittiin tarvittacssa aantenlaskiioiksi.

4. Kokouksen laillisuuden ja

paatosvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksija sekii piiiitiisvaltaiseksi.

5. Kokouksen tyitj:irjcstyksen hyvdksyminen
Puhe€njohtaja Anu Virtasen esittama tydjarjestys hyvaksyttiin kokouksen tydjarjestykseksi.

6. Tilinpaatds, toimintakertomusia tilinta.kastajien

lausunto

Veijo Heinonen luki yhdistyksen tilinpdiititksen ja tilintarkastajien lausunnon.
Veijo Heinonen esitti kyliiyhdistyksen vuoden 2013 toimintakertomuksen:
- Ulkoilupaivajarjesteftiin Seurojentalon kentAllA 16.3.2013 yhdessii Hakan kanssa. Haka veti
hiihtokilpailut ja muisti €dellisena vuonna kilpailuihin osallistuneita lapsia pokaaleilla.
Muuna ohielmana oli mm. lasten pulkkamekija makkaranpaistoa. Vuonna 2012 kyliin
syntyi yksi lapsi, Adturi Alainen, jolle annettiin Halkivaha-muki.
- Arjen turvallisuus-ilta 10.4.2013 yhdessii Pirkan kylienja Halkivahan VPK:n kanssa.
Kuunneltiin kodin turvallisuuteen liittyvia luentoja seka paastiin tekcmean

-

sammutusharjoituksia ulkona.

Halkivaha-tlonkola- Kamppari-kylAkienos 27.6.2013. tlalkivahan osuutecn kuului
tutustuminen kirkkoon. Vakeii oli tayden bussin verran.
Perakonttikirppis/romp€tori P€ntinkulman ajojen yhteydessa 28.7.2013. HelteisessA salsse
v[keii oli liikkeellii mukavasti, myyjiakin oli l3 kpl. Ajokienoksen aikana yleisaia viihdytti
Poppa Joe King blucs musiikilla Jukka Leppaniemen saestaessa Zetorilla.
Hautausmaakier.os jitrjestcttiin elokuussa, osallistujia n, 20 henkiliia'
Laiturihankkeesecn saatiin Pirkan Helmi ry;n / Yleishyddylliset pieninvestoinnit EtelAPirkanmaalle koordinointihankkeen rahoituspaatits ja laiturin osat rakennettiin talkoilla
syksyn aikana valmiiksi Loma-Pynnan pihalla
Kuutamokilvely yhdessa Hakan kanssa 18.10.2013. Lapsille olijAdestettyd ohjelmaa
s€urojentalon kentalla sillA aikaa kun aikuis€t kavelivat lenkin upeassa kuutamossa. Lnpuksi
paistettiin makkafaa nuotiolla. Osallistujia oli n. 20 henkiltjii.

7. Tilinpiiatbksen vahvistaminen sek{

vastuuvapauden myOnt?iminen hallituksen jesenille ja muille

vastuuvelvollisille
Vuoden 2013 tilinpaetds vahvistettiinja hallituksen jdsenille sekd muille vastuuvelvollisille mydnnettiin
vastuuvapaus.

8. Muut

kokouksessa kdsitellyt asiat
Kylayhdistyksen jAsenmaArii vuonna 2013 oli 146 henki16A. Meiir5 on pysynyt edellisvuoden tasolla"
joskin aiempiin vuosiin nehden on tullut pientt pudotusta.

9. Kokouksen ptiitt{minen
Puheenjohtaja

pliltti

kokouksen klo 19.15
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Iu il-VeijdHeinonen
sihteeri

Olemme tarkastan€et taman pitlakirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi
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Tea-Maria Neappt
poytiikirjan tarkastaja

