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Kokouksen avaus
Jari Laiho avasi kokouksen 18:30
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Hans Vogt valittiin puheenjohtajaksi
Kokouksen sihteerin valinta
Jari Laiho valittiin sihteeriksi
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta (2)
Aki Vauhkonen ja Kirsi Mannonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta (2)
Aki Vauhkonen ja Kirsi Mannonen valittiin ääntenlaskijoiksi
Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja oli täten päätösvaltainen.
Läsnäolijat: Aki Vauhkonen, Leena Alanissi, Kirsi Mannonen, Hans Vogt, Jaana KukkonenLeino, Kaija Suomi (saapui 19:00), Else Anttila, Jari Laiho
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
Toimintakertomus vuodelta 2011 ja sen hyväksyntä (Liite 1)
Jari esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2011. Muutamin lisäyksin se hyväksyttiin.
Tilinpäätös vuodelta 2011 ja toiminnantarkastajien lausunto (Liite 2,3)
Jaana esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen
hallitukselle vuoden 2011 tileistä
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2011 tileistä
Muut asiat
 Kokkilan rannan kehittäminen
Jari esitteli Kokkilan uimalan suunnitelman tilanteen ja huolensa töiden mahdollisesta
tekemättäjättämisestä Salon kaupungin tiukentuneen taloustilanteen johdosta. Sovittiin, että
Hans Vogt ottaa asian puheeksi liikuntatoimen kanssa ja varmistaa, että hankkeessa edetään
suunnitelmien mukaan. Toiveena oli erityisesti liikuntaesteisille vapaa kulku parkkipaikalta
saunalle ja sieltä uimaan. Myös hyppytornin avaamista kaivataan kovasti, vaikka vanhaa
madaltamalla, jollei muuten pykälät toteudu.
 ”Angelniemen talvi 2012” –valokuvauskilpailu
Kilpailukuvat avattiin ja todettiin kymmenen kilpailijan osallistuneen kilpailuun.
 Centrum Balticum -säätiön Saarístomeren suojelurahaston rahoitus pienille
vesiensuojeluhankkeille
Jari valmistelee hakemuksen ja lähettää sen sähköpostilla katselmoitavaksi ja edelleen
säätiölle 30.4. mennessä. Päätettiin hakea 5000€ 4-6 opastauluun hankenimellä:
”Halikonlahden hoidon keinot – infopiste” (Liite 4)
 Sankarivainajapatsaan puhdistusta on kyselty kyläyhdistykseltä. Kirsi tiedustelee asiaa
seurakunnalta. Kaija lupasi puhdistaa kirkolle ohjaavan osoiteviitan.
 Salon kuntaliitoksen postikortti entisistä kunnantaloista myytävänä kaupungintalolla
 Teijon alueen kesäteatteriyhdistys ylpeänä esittävät:
RUUKIN AVAIN - ISOÄIDIN AIKAAN näytännöt 11. – 21.7.2012 Meri-Teijo Makasiinit,
Mathildedal
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Sähköpostilla kysyttiin voisiko joku kirjoittaa Versio olevasta -lehteen kuvauksen
Angelniemestä? Kaija saattaa tarttua kynään syksymmällä, kunhan kiireiltänsä ehtii.
 Carola Antskog kysyi sähköpostitse ” Oletteko huomanneet että Kemiönsaaren kunta
mainitsee vastauksessa valtioon että ainoa kuntarajan muutosta jota voisimme ajatella on
että Angelniemi liittyisi kuntaamme niin että raja menisi veden kautta? Olisiko tämä teidän
mielestä viisasta? ”
Mielestämme Angelniemellä asuvat asioivat luontaisesti Salon suuntaan, joten emme näe
mitään syytä liittää niemeä Kemiönsaareen.
 Päätettiin ilmoittaa kesän tapahtumista Salkkarin suvilehdessä, Kirsi hoitaa.
 Sähkömittari on vaihdettu etäluettavaan 19.3.2012 lukemat: päivä 244780 yö 168530.
 Tiedoksi: Uudenmaan ELY-keskus päätös tuesta koordinointihankkeeseen: Angelniemen
kyläyhdistys ry / Angelniemi - kylätoiminnan kehittäminen: Ostetaan kaksi toritelttaa ja
pihakalusto telttakatoksen kalusteeksi. Summa 2123,40
Päätettiin heti hankkia siniset teltat, Jari hoitaa
 Ehdotettiin tilaisuutta, jossa lähialueen merelliset kyläyhdistykset tapaisivat ja
vahvistaisivat yhteistoimintaa. Jari tiedustelee mahdollisuuksia.
 Risutalkoot Seurojentalolla järjestetään Matsin aikataulun sallimissa rajoissa.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20

Puheenjohtaja
Hans Vogt

Sihteeri
Jari P. Laiho
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Pöytäkirjantarkastaja
Kirsi Mannonen
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