
Nastola 6.1.2012      Pöytäkirja 1/2012 

 

 

Asia: Nastola-seuran väliaikaisen hallituksen kokous 

Paikka: Kahvitar, Nastolan kk 

Aika: 5.1.2012 klo 16.00 

Läsnä: Erkki Aarti 

            Minna Kontro 

            Matti Oijala 

            Liisa Ollila  

 Heikki Vesikallio 

 

1. Kokousen avaaminen 

 Matti Oijala avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Oijala ja sihteeriksi Liisa Ollila. 

 Pöytäkirjan tarkastajia ei valittu. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista. ( liite) 

       

      5.   Toimintasuunnitelma 

Vuosikokouksen valmistelu: Todettiin, että  vuosikokous pidetään  11.1.2012 klo 

18.00  Nastolan kunnan talolla.Vuosikokouksesta on ilmoitettu Nastola-lehdessä 

4.1.2012. Päätettiin, että kutsutaan erikseen Nastolan alueen kyläyhdistykset  sekä 

kunnan yhdistysvastaava Sari Tuominen. Päätettiin, että jokainen informoi omaa 

verkostaan vuosikokouksesta, että saadaan riittävästi osanottajia. Vuosikokouksen 

asialistan laatii puheenjohtaja  seuran sääntöjen mukaisesti. Todettiin, että 

vuosikokouksen olisi hyvä mandatoida uusi hallitus päivittämään seuran säännöt. 

Todettiin edelleen, että vuosikokouksen tulisi käydä yleiskeskustelu Nastola-

seuran tulevasta toiminnasta ja nastolalaisuudesta. Päätettiin, että puheenjohtaja 

kutsuu Lahti-seuran edustajan vuosikokoukseen kertomaan toiminnastaan. 

Päätettiin, että esitetään vuosikokoukselle  jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa.  

 

Jäsenten hankinta: Todettiin, että jokaisen  tulisi nyt informoida omia 

verkostojaan vuosikokoukseen osallistumisest , seuran toiminnan jatkumisesta 

sekä  liittymisestä seuran jäsneksi.  

 

Pankkitili: Erkki Aarti raportoi, että on selvittänyt osan seuran arkiston  

asiakirjoista; tietoa seuran tilistä ei ollut vielä löytynyt. 

 

  



            

                 2.  

 

 Valokuvanäyttey kirjastossa: Erkki Aarti esitteli seuran  valkokuva-arkistoa. 

 Todettiin, että näyttelykelpoista materiaalia on riittävästi. Erkki Hämäläinen on 

 lupautunut avustamaan näyttelyn järjestämistä omilla kuvillaan.Todettiin, että 

 alkuperäisiä valokuvia ei käytetä näyttelyssä, koska kirjaston näyttelytila on avoin 

 ja vartioimaton. Nastolan historiasta kertova valokuvanäyttely järjestetään 

 maaliskuussa. 

  

 6. Muut asiat. 

 Nastola-seuran toiminnan jatkumisesta julkaistaan lehdistötiedote 

 vuosikokouksen  jäkeen. Lisäksi tehdään lehtijuttu Nastola-lehteen. Seuran web-

 sivustot on avattu. 

 

 Ulkopaikkakuntalkaisten/mökkiläisten mukaantulo Nastola-seuraan toimintaan 

 toivotettiin tervetulleeksi. Ulkopaikkakuntalaisilla on Nastolassa yli 1000 mökkiä. 

 

 Päätettiin, että seura maksaa Matti Oijalalle vuosikokouksen ilmoittamisesta 

 Nastola-lehdessä aiheutuneet kulut laskun mukaisesti. 

 

 7. Kokouksn päätäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 

  

 

 

 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

  

 

 Matti Oijala       Liisa Ollila 

 puheenjohtaja       sihteeri 

 

 

   


