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l,

Kokouksen avaus
Hallituks€n puhe€njohtaja Anu Virtanen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja

sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu virtanen ja sihteeriksi Veijo Heinonen.

3. Piil,tiikirjan

tarkastajien ja :i?intenlaskijoiden valinta

Pdltakidantarkastajiksi valittiin ville Helenius ja Marko Viitanen.
Samat henkildt valittiin tarvittaessa iiiintenlaskijoiksi.

4. Kokouken laillisuuden ja

paiftosvaltaisuuden toteamin€n
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja seka pAittdsvaltaiseksi.

5. Kokouks€n tydjerjestyksen hyvlksyminen
Puheenjohtaja Anu

Vi

asen esittAmii tyitjarjestys hyvAksyttiin kokouksen tyojiirjestykseksi.

6. Tilinpadtds, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
Veijo Heinonen luki yhdistyksen tilinpaatoksen ja tilintarkastajien lausunnon.
Veijo Heinonen esitti kylayhdistyksen vuoden 2012 toimintakerlomuksen:
- 4.3. jArjesteftiin perinteinen ulkoilupiiivii yhdessa Hakan kanssa. Ohjelmassa oli iloista
yhdessaoloa" makkaran paistoa nuotiolla seka Hakan vetdmdt hiihtokilpailut.

-

-

-

Kesifn pyitriiil)'t aloitettiin 16.5. Kesdn epavakainen ja sateinen

sZin

hillitsi hieman kyliiliiisten

py6r5i lyintoa.

Hautausmaakienos jedestettiin 27.5., osallistujia kienokselle oli 27 henkee.
17.6. jlrjestettiin kesdn ensimm?iinen perakonttikirppis/rompetori. Tilaisuus kerasi 7 myyjiiit.
28.6. kienettiin kyldkienos, joka kulki reittid Hakkila - Kamppari - Honkola Halkivaha - Kehro. Kienokselle osallistui n. 60 henke[. Halkivahassa osallistujat
kienetettiin lehes koko Halkivahan ymptiri kertoen kylan historiasta. Kirkolla Eija Jdrvinen
esitteli sankarihaudan seka kirkon sisatilat kellotomeineen. Halkivahan oma Solmiokolmiomieskuoro esitti kirkon parvelta laulua sekd kylIyhdistys paistoi letut iltapalaksi

vierailijoille.
27.7 .lJrjalan ktnnan j6rjestirneen 'Kylien tori'-tapahtumaan Halkivaha osallistui
toimittamalla esille Halkivaha-standin.
28.7. jiirjestetty Amazing Halkivaha-kisa kerasi kilpailijat mitteldimiian voitosta tiedon ja
taidon eri osa-alueilla. Kilpailussa 20 kahden hengen joukkuetta sukkuloivat ympari
Hatkivahaa ripoteltujen rastien per{ssa, ja suorittivat rasteilla niille kuuluvia erilaisia
tehtiiviS. Kisakeskukseen oli kannatusjoukoille jdrjestetty viihdyketa mm. karaokea,
oluttelttaja lapsille pomppulinna. Kilpailun peEpottina olleen S-ryhmen 500€ lahjakortin

yoittivat Satu Tujunenja Merja Kaajala Toijalasta. Urjalan kunnalta saatiin kilpailuun
liittyen OP-kohdeavustusta 150€, jonka lisiiksi paikalliset yritykset mahdollistivat kisan

-

7.

jnrjestiimisen sponsoroinneil laan.
12.8. jarjestettiin keslin toinen perekonttikirppivrompetori, joka kerlsi paikalle I 1 myyj5e ja
sankoin joukoin innokkaita ostajia.
Hytittiimien traktorien olympiakynnittjeirjestettiin 23.9. Syksyinen sades:ia hieman rokotti
kilpailijoita, ennakkoon ilmoittautuneista k),mmenest6 paikalle uskaltautui vain viisi. Yleisda
sateinen s?i5 ei kuitenkaan pelottanut, sillA paikalla oli runsaasti aiheesta kiinnostunutta
yleis6a, jopa aina Belgiasta asti. Kyntdkilpailun voiton nappasi Zetodllaan Heikki Tenkanen
Alastarosta.

Tilinpiiiitiiksen vahvistaminen s€kb vastuuvapauden myiintiiminen hallituksen jiisenille ja muille
vastuuvelvoll isi lle

Vuoden 2012 tilinpeeds vahvisiettiinja hallituksen jAsenille sekii muille vastuuvelvollisille mydnnettirn
vastuuvapaus.

Muut kokouksessa kdsitellyt asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
o Kokouksen p6att6minen
Puh€enjohtaja p?iiitti kokouksen klo 19.05
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Anu Vitanen

Veijo Heinonen

puheenjohtaja

sihleeri
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Olemme tarkastaneet tiiman po',t6kirjan ja todenn€et sen kokouksen kulkua vastaavaksi

J(?b
Marko Viitanen
pdytiikirjan tarkastaja

