
Teuvan Kokoomus ry.  Kevätkokous 
 
Pöytäkirja 
 
 
Aika : Sunnuntai 18.4.2010 
 
Paikka: Kulttuuritalo Orrela, Teuva  
 
Läsnä : Alkuperäinen osallistujalista liitetään kokouspöytäkirjaan. 
 
 Jukka Leppäniemi 
 Anne Luhtala 
 Teijo Toivonen  
 Yrjö Nevanperä 
 Risto Kittilä  
 Jorma Saarikoski 
 Jussi-Pekka Kangas 
 Antti Koivu 

 Ossi Rintala  
 Erkki Koppelomäki 
 Jukka Moisio,  uusi jäsen 
 Pentti Kallio 
 Juhani Kallio 
 Heikki Kivilahti 
 Ari Kekarainen, piirin puh.johtaja 
 

 
1 § Jussi-Pekka Kangas avasi syyskokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi eritoten 

Pohjanmaan piirin uuden puheenjohtajan Ari Kekaraisen. 
 
2 § Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat 
 
 Valituksi tulivat 
  Puheenjohtajaksi Antti Koivu 
  Sihteeriksi  Jukka Leppäniemi 
  Pöytäkirjantarkistajiksi ja 
  Ääntenlaskijoiksi Juhani Kallio ja Risto Kittilä 
 
3 § Sääntömääräinen kevätkokous on koolle kutsuttu väh. 7 pv ennen kokousta lehti-

ilmoituksin seuraavissa sanomalehdissä, Nykypäivä ja Tejuka, Ilkka ja Pohjalainen.  
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 § Vahvistettiin esityslista kokouksen  työjärjestykseksi. 
 
5 § Toimintakertomus v. 2009 hyväksyttiin. Toimintakertomus oli jaettu myös kaikille 
 osallistujille kirjallisena. Sen katsottiin olevan täsmällinen ja oikean kuvan antava 
 yhdistyksen toiminnasta. 
 
6 § Tuloslaskelma ja tase v. 2009 esiteltiin sekä tilintarkastuskertomus. 
 Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin vuodelta 2009. 
 
7 § Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille. 
 
8 § Aloitteita ei ole ollut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9 § Yhdistyksen edustajiksi valittiin seuraavat henkilöt : 
 
 Pohjanmaan kokoomus ry:n piirikokous 28.4.2010 Seinäjoki 1/25  => 3 äänivaltaista 
   
 Valituksi tulivat : 
 
  Jussi-Pekka Kangas, Jukka Leppäniemi, lisäksi muut halukkaat ilmoittautuvat 

 sihteerille myöhemmin 
   
 
  
 
 Kansallisen Kokoomus rp:n puoluekokous 11-13.6.2010 Jyväskylä 1/30 => 3 äänivaltaista 
       esityksenä piiriin 
 Valituksi tulivat : 
 
  Jukka Leppäniemi ja Juhani Kallio, lisäksi muut halukkaat ilmoittautuvat 

 sihteerille myöhemmin 
 
 Sihteeri varaa hotellihuoneet ym. tarvittavat asiat ja ilmoittaa edustajat kokoukseen. 
 
 
 
10 § Selonteko kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta ja poliittisesta tilanteesta Teuvalla : 
 

 Koska paikalla oli piirin puheenjohtaja tähän asiaan ei paneuduttu erikoisemmin. 
 
 
11 § Muut asiat : 
 

1) Antti Koivu kertoi toimenpiteistä mihin Teuvan Kokoomus ry. on ryhtynyt 
seurakuntavaalien 2010 tiimoilta ja missä tällä hetkellä mennään. Vaaleja varten on 
perustettu vaalityöryhmä, yhteistyöhalukkuus tunnustelut ”sateenkaariryhmän” ( SDP, 
vasemmisto, PS ja KD ) kanssa on aloitettu ja ehdokasasettelu on alkamassa. 
Vaaleihin ja näkyvyyteen liittyvä liikunnallisen tapahtuman järjestäminen  
Pappilankankaalle ennen vaaleja on aloitettu. 

2) Juhani Kalliolle luovutettiin Kokoomusviiriin kuuluva laatta. Viirin Juhani Kallio oli 
saanut 50-vuotispäivän kunniaksi. 

3) Risto Kittilä tiedusteli jäsenmaksuasiaa Kansallisten Seniorien osalta, jotka saavat 5 €:n 
hyvityksen Kokoomuksen jäsenmaksusta. Asia on hoidossa puolueen sisällä eikä 
jäsenmaksuista ole sihteerin mukaan jäänyt avoimia summia tällaisen seikan vuoksi 
avoimiksi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 17.35.  
 
 Tämän jälkeen Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Ari Kekarainen aloitti esittelemällä itsensä 

ja  historiansa sekä kertomaan viestinsä Kokoomuspolitiikasta kentältä, niin piirin kun 
valtakunnan tasoiltakin. 

 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
 
 
 
 Antti Koivu   Jukka Leppäniemi  
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
 
 Juhani Kallio   Risto Kittilä 
 Pöytäkirjan tarkistaja  Pöytäkirjan tarkistaja

 


