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Sääntömääräinen kevätpiirikokous 
 
 
Aika Keskiviikko 23.3.2015 klo 14:00 - 16:00 
 
Paikka Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 9, kokoushuone Kertsi 1 
 
Läsnä 33 kokousedustajaa ja 12 seuraajaa (liite 1) sekä alustajana vs. virastopäällikkö Juha 

Jolkkonen, Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Piirin varapuheenjohtaja Raija Hukkamäki avasi kokouksen, koska puheenjohtaja Veijo 
Lehto oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Raija Hulkkamaäki toivotti osallistujat 
tervetulleiksi. 
 

2. Edustajien valtuuksien toteaminen 
Todettiin, että kokousedustajien valtakirjat oli tarkastettu ja valtakirjalla oli edustettuna 33 
kokousedustajaa. Lisäksi kokoukseen osallistui 12 seuraajaa ja kokoukseen kutsuttu 
alustaja Juha Jolkkonen oli tulossa kokoukseen. 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous oli 
laillinen ja päätösvaltainen, liite 2. 

 
4. Kokouksen järjestäytyminen  

a) puheenjohtajaksi valittiin Margit Isomäki 
b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman 
c) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kokkonen ja Tuula Monto 
d) ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa. 

 
5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokoukselle. Kohdaksi 12 merkittiin muut asiat, 
missä keskustellaan jäsenistöä kiinnostavista ajankohtaisista asioista ja kokouksen 
päättäminen siirtyy kohdaksi 13. 

 
6. Kokousalustus 

Kuultiin Juha Jolkkosen esitys valtakunnallisesta sotesta, mistä oli tullut poliittisen väännön 
seurauksena enemmän maakuntauudistus. Jolkkonen totesi, että valinnanvapaus on yksi 
valtakunnallisen soten periaatelinjauksista eli palvelujen tarvitsija voi itse valita, mistä 
hankkii tarvittavan palvelun, mutta maksut ovat kaikille samat. Rahoituksen järjestäminen 
on kuitenkin vielä suurelta osiltaan auki. 
 
Helsingin sosisiaalitoimessa rakennetaan jatkossa kolmenlaisia palvelukeskuksia, kuten: 

 Terveys- ja hyvinvointikeskus 

 Perhekeskus tai 
 Monipuolinen Palvelukeskus. 
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Lopuksi Jolkkonen selosti lyhyesti Asiakas-  ja potilastietojärjestelmä Apottia, mitä tulee 
käyttämään ainakin Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki sekä HUS ja se korvaa 
nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät vuosina 2018-2019. 
 

7. Vuosikertomus vuodelta 2015 
Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2015, liite 3. 

 
8. Tilinpäätös vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajien lausunto 

Piirin taloudenhoitaja Kerttu Nurmisto esitteli tilinpäätöksen, liite 4. 
Luettiin toiminnan tarkastajien lausunto toiminnan ja tilien tarkastamisesta, liite 5. 

 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Käsiteltiin tilinpäätösasiakirjat ja todettiin, että tilinpäätöksen alijäämä 1095,26 näkyy 
yhdistyksen voitto-/tappiotilillä. Vahvistettiin tilinpäätös esitetyn mukaisena. 
 

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015 
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2015. 
 

11. Piirin hallitukselle määräajassa lähetetyt esitykset 
Todettiin, että piirin hallitukselle määräajassa tehtyjä esityksiä ei ollut. 
 

12. Muut asiat 
Raija Hukkamäki mainosti  25.4.2016 pidettävää piirin toimihenkilöiden koulutustilaisuutta, 
mistä tullaan lähettämään oma koulutustiedote. Hän kertoi myös lyhyesti piirin 
järjestämästä kotisivukoulutuksesta, mitä on tehty ns. vierihoitoperiaatteella. 
 
Keskusteltiin evästyksistä EKL:n valtuuston kokousta varten. Esille tulivat kokoontumistilat, 
eläkeläisköyhyys, lääkkeiden omavastuu ja taitetun indeksin soveltaminen eläkkeiden 
korottamisessa. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 16.00. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Raija Huhkamäki 
puheenjohtaja 1-4 
 
 
 
Margit Isomäki   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja 5-13   sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
Pirjo Kokkonen   Tuula Monto    
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


