Järviseutu-Seura Ry: syyskokouksessa päätettyä
Järviseutu-Seuran syyskokous pidettiin Kivitipun kokoustiloissa viime viikon tiistaina.
Puhetta kokouksessa johti Martti Sunnari ja sihteerinä toimi Seuran sihteeri/rahastonhoitaja Riitta
Tähtinen. Kokous kävi lävitse sääntöjen määräämät asiat ja näiden lisäksi kokouskutsussa erikseen
mainittuna olleen Seuran sääntöjen muuttamista koskevan asian.
Seuran jäsenmaksuksi kokous määräsi edelleen 15€/henkilö. Kokouspalkkiot säilytettiin myös ennallaan.
Hallituksen kokouksista maksettava kokouspalkkio on 100€/kokous ja erillisten toimikuntien jäsenten
palkkio on 50€/kokous. Myös puheenjohtajan vuosipalkkio säilytettiin ennallaan 1800€/vuosi.
Varapuheenjohtajan ja sihteeri/rahastonhoitajan palkkioiksi määrättiin 1000€/vuosi. Matkakorvaukset
maksetaan verohallinnon määräämän verottoman kilometrikorvauksen suuruisena.
Seuran toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Sen mukaan Järviseutu-Seura
jatkaa edelleen toimintaansa sääntöjensä mukaisesti toimialueensa kulttuuri ja kotiseututyön edistäjänä ja
aloitteellisena suunnan näyttäjänä. Seura tukee avustuksin edelleen Järviseutu Säätiön toimintaa sekä
toiminta-alueensa pitäjäseuroja.
Järviseutu-Seura jatkaa hanketoimintaansa yhteistyössä Leader Aisaparin kanssa ja on tänä vuonna
loppuun saatettavien hankkeiden jatkoksi hakenut rahoitusta kehittämishankkeelle, jolla tehdään
suunnitelmat ja kustannusarvio seuran hanketoiminnan tuloksena aikaansaatujen reitistöjen
(Kraatterijärven Georeitti, Järviseudun Kulttuuripyöräreitti sekä Losten-Näkinkallio-HanhivuoriKivitippu-vasellusretti) opastuksen ja viitoituksen rakentamiseksi. Sen jatkeena ollaan hakemassa
rahoitusta investointihankkeelle, jolla edellä mainitut suunnitelmat pannaan täytäntöön maastossa.
Järviseutu-Seura on edustajiensa välityksellä edelleen mukana omistamansa Järviseudun Sanomat-lehteä
julkaisevan Järviseudun Mediatalo Oy:n hallinnossa. Seura on parhaillaan perustamassa Järviseudun
Vuokratalot Oy nimistä osakeyhtiötä, jonka tulevana tehtävänä on pienten asunto-osakkeiden
hankkiminen lähialueidemme opiskelupaikkakunnilta ja niiden edelleen vuokraaminen järviseutulaisille
opiskelijoille.
Seuran vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Se osittaa tulevan
toimintavuoden kuluiksi lähes 83000€ ja tulokseksi hiukan yli 72000€ ylijäämää.
Henkilövalinnat sujuivat ilman äänestyksiä. Järviseutu-Seuran puheenjohtajana toimintavuonna 2019
jatkaa Mauri Jokela. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin edelleen jatkamaan tehtävässään lukuun
ottamatta Teuvo Sadeharjua. Hän ilmoitti kokoukselle, henkilökohtaisiin syihin vedoten, haluavansa
luopua paikastaan Järviseutu-Seuran hallituksessa. Teuvo on aktiivisesti vaikuttanut seuran toiminnassa
yli kaksikymmentä vuotta ja hänen työpanoksensa seuran hyväksi on ollut näkyvää ja merkityksekästä.
Tilalleen hän esitti aiemmin varajäsenenä toiminutta Matti Saarenpäätä. Matti valittiin yksimielisesti
hallituksen toiseksi Lappajärven edustajaksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Reino Lammi Pietarsaari,
Matti Joensuu ja Aaro Teppo Kortesjärvi, Heikki Valijoki ja Ilmari Sulkakoski Evijärvi, Urpo Purola
Lappajärvi, Hannu Takala ja Juhani Mattila Vimpeli, Tuija Matintupa ja Kirsti Kivelä Alajärvi sekä Lasse
Autio Soini. Varajäseniksi valittiin Satu Toijala ja Carita Surma-aho Evijärvi, Laine Hautala ja Eerikki
Laakso Kortesjärvi, Eero Surma-aho Pietarsaari, Eero Ahvenniemi ja Tarja Mäkiniemi Lappajärvi, Tarja
Uusitupa ja Erkki Takala Vimpeli, Jorma Joensuu ja Antti-Kalle Levijoki Alajärvi ja Yrjö Huttunen Soini.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen HTM Martti Matintupa ja Erkki Koivisto ja varatilintarkastajiksi HTM
Juhani Viitala ja HTM Tarja Rissanen.
Järviseutu-Seuran sääntöjen muutosesitys oli tässä kokouksessa toisen kerran käsiteltävänä, Ensimmäinen
kerta oli seuran vuosikokouksessa. Molemmissa kokouksissa sääntöjen muutosesitykset hyväksyttiin
yksimielisesti, joten säännöt esitetyillä muutoksilla korjattuna Lähetetään Patentti- ja Rekisterihallituksen
vahvistettaviksi.
Muutokset koskevat Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrää sekä vuosikokouksen ajankohtaa.
Järviseutu-Seura toivottaa kaikille alueemme asukkaille hyvää ja rauhallista joulunaikaa ja
menestyksekästä uutta vuotta 2019

