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Sääntömääräinen kevätpiirikokous 
 
 
Aika Perjantai 20.3.2015 klo 14:00- 15:20 
 
Paikka Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 9, kokoushuone Kertsi 1 
 
Läsnä 31 kokousedustajaa, 11 seuraajaa ja alustajana Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula 

Haatainen, liite 1 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja 
erityisesti Tuula Haataisen. 

 
2. Kokousalustus 

Kuultiin varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen alustus sote-uudistuksen merkityksestä 
helsinkiläisille eläkkeensaajille ja keskusteltiin alustuksen johdosta. 

  
3. Edustajien valtuuksien toteaminen 

Todettiin, että kokousedustajien valtakirjat oli tarkastettu ja valtakirjalla oli edustettuna 31 
kokousedustajaa. Lisäksi kokoukseen osallistui 11 seuraajaa ja kokoukseen kutsuttu 
alustaja Tuula Haatainen. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
5. Kokouksen järjestäytyminen  

a) puheenjohtajaksi valittiin Anneli Koivisto 
b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman 
c) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Riutsola ja Antti Salminen 
d) ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa. 
 

6. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokoukselle. Kohdassa 12 päätettiin keskustella 
Matti Hölsän piirikokoukselle tuomasta aloitteesta eläkeläisten edunvalvonnan tukemisesta 
ja samaan aihepiiriin kuuluvasta Puistolan Eläkkeensaajien piirin sihteerille sähköpostilla 
tulleesta kannanotosta eläkeindeksikäytännön pitämisestä ennallaan. 
  

7. Vuosikertomus vuodelta 2014 
Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2014, liite 3. 

 
8. Tilinpäätös vuodelta 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto 

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

 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyn mukaisena. 
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10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014 

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2014. 
 

11. Hallituksen varajäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen Veli Hynnisen tilalle 
Päätettiin nimetä hallituksen varajäseneksi Veli Hynnisen tilalle Pääkaupunkiseudun Posti- 
Telen Eläkkeensaajat ry:n  varapuheenjohtaja Pekka Korhonen. 

 
12. Piirin hallitukselle määräajassa lähetetyt esitykset 

Todettiin, että piirin hallitukselle määräajassa tehtyjä esityksiä ei ollut, mutta kokouksessa 
oli tuotu esille halu keskustella eläkeläisten edunvalvonnasta eduskuntavaalien alla, koska 
julkisuudessa oli käyty keskusteltua eläkeläisten eläkeindeksin jäädyttämisestä. Luettiin 
Matti Hölsän kannanotto (liite 6) sekä Puistolan Eläkkeensaajien piirin sihteerille lähettämä 
sähköposti (7). 
 
Keskusteltiin esitysten johdosta ja keskustelun yhteydessä sovittiin, että asiaa edistetään 
Helsingin Eläkeläisjärjestön seuraavassa hallituksen kokouksessa siellä olevien EKL:n 
Helsingin piirin edustajien toimesta, koska mahdolliseen eläkeläisten mielenilmaukseen 
tulisi saada suuri joukko eläkkeensaajia kaikista eläkeläisjärjestöistä. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15:20. 
 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Veijo Lehto 
puheenjohtaja 1-4 
 
 
 
Anneli Koivisto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja 5-12   sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
 
Maija Riutsola   Antti Salminen 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  


