Karjalan Prikaatin Kilta r.y.
Osasto Papula Helsinki.
Syyskokous 13.12.2017
Paikka: MKY:n kokoustila Döbelninkatu 2, 6. krs, Helsinki

Pöytäkirja

1.	Kokouksen avaus: Osasto Papulan puheenjohtaja Alpo Seppälä avasi syyskokouksen kello 18.10 toivottaen osanottajat ja erityisesti Kouvolasta tulleet killan puheenjohtajan Matti Mikkosen ja sihteerin Paavo Mikkosen tervetulleiksi. Puheenjohtaja loi katsauksen osaston tapahtumiin kuluneelta vuodelta kuvakertomuksen muodossa (PowerPoint liite).  Kokous keskeytettiin hetkeksi ja nautittiin tututtuun tapaan lämmintä joulujuomaa sekä pientä höystettä.
2.	Killan puheenjohtaja Matti Mikkonen jakoi tunnustuksena aktiivisesta osallistumisesta osaston tapahtumiin ”Salpalinjan muistokivet” nimilaattoineen kaikille kokoukseen osallistuneille: Eira Pekari, Jouko Toikka, Erkki Salakka, Ossi Tepponen, Hannu Krzywacki, Sirkka-Liisa Teikari, Jaakko Toiviainen ja Alpo Seppälä. Lisäksi muistokivet luovutettiin myöhemmin toimitettaviksi seuraaville aktiivijäsenille, joilla ei tällä kerralla ollut tilaisuutta osallistua kokoukseemme: Tuomas ja Silja Hallenberg, Timo ja Leena Hallenberg, Olli Kolho, Paavo Salonen sekä Pentti Teikari.
Papulan johtokunnan jäsenelle Jaakko Toiviaiselle luovutettiin killan kultainen ansiomerkki.(Rintamerkki).

3.	Kokouksen järjestäytyminen: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Seppälä joka velvoitettiin myös kirjaamaan päätökset ylös.
	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Pekari ja Erkki Salakka. 

    4,	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi – kirjeitse ja sähköpostitse kaksi       viikkoa ennen kokouspäivää. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

     5.   Hyväksyttiin johtokunnan esitys työjärjestykseksi.(liite1)

     6.   Todettiin paikalla olevat jäsenet (Liite 2.)

7. Puheenjohtaja esitteli kalenterimerkinnöin johtokunnan esityksen           toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 ( liite 3) sekä raamit rahankäytölle alkavalle toimintavuodelle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin valittavan johtokunnan täydennettäväksi ja toteutettavaksi. Evästyksenä johtokunnalle ehdotettiin kevätkaudella yhteistä retkeä pienoisbussilla Mikkeliin mm. Päämajamuseoon. Killan puheenjohtaja Matti Mikkoselta saatiin lupaus 100 euron aktiivirahasta vuoden 2017 kulujen peittämiseksi sekä 200 euron aktiiviraha tarveharkintaa käyttäen vuodelle 2018.


  8.Puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin jatkamaan Alpo Seppälä      Kuusankoskelta. 

9. Johtokunnan jäsenet kaudelle 2018: Erovuorossa olleet Tuomas Hallenberg, Pentti Teikari ja Jouko Toikka valittiin jatkamaan johtokunnassa.
 Johtokunnan muut jäsenet: puheenjohtaja Alpo Seppälä sekä  Eira Pekari, Paavo Salonen ja Jaakko Toiviainen
     Osasto Papulan varapuheenjohtajana jatkaa Tuomas Hallenberg.

10. Muut asiat: Päätettiin mennä 12.1.2018 Helsingin Kaupunginteatteriin katsomaan näytelmää ”Mannerheim ja saksalainen suudelma”.
	      	
      Kokousilta päättyi vapaaseen seurusteluun isännän ja emännän sekä killan tarjoamien virvokkeitten ja jouluhyvien lomassa..
		
  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta vuonna 2017.

Kokouksen puolesta


Alpo Seppälä						
Syyskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri			



Olemme tänään        päivänä           kuuta  vuonna  2017
kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi ja päätökset oikein kirjatuiksi




Eira Pekari		                  			Erkki Salakka
pöytäkirjan tarkastaja			                    pöytäkirjan tarkastaja

