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Sääntömääräinen kevätkokous
Aika

Keskiviikko 27.3.2019 klo 16.00- 17.13

Paikka

Helsingin Kinaporin palvelutalo, kokoushuone Kertsi 1

Läsnä

22 kokousedustajaa valtakirjalla ja 10 seuraajaa (liite 1)

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen, minkä jälkeen hän toivotti erityisesti professori Pentti
Arajärven sekä kokousedustajat ja seuraajat tervetulleiksi kokoukseen.
2
Kokousalustus
Professori ja Helsingin kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi puhui
eläkeläisköyhyydestä Helsingissä, taitetusta indeksistä, säätiöidyistä eläkevaroista sekä niiden käytöstä ja
riittävyydestä, jotka merkittiin tiedoksi käydyn keskustelun jälkeen.
3
Edustajien valtuuksien toteaminen
Valtakirjat oli ennen kokousta tarkistettu ja todettiin, että valtakirjoilla oli edustettuna 22
kokousedustajaa ja seuraajia oli 10 henkilöä. Merkittiin tiedoksi.
4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta oli ennakkoon ilmoitettu helmikuussa ja virallinen kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla ja
julkaistu piirin kotisivuilla 8.3.2019. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5
Kokouksen järjestäytyminen
a) puheenjohtajaksi valittiin Arto Aijala
b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman
c) pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Söderholm ja Aija Valtanen
d) ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa
6
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jaettu esityslista kokoukselle (liite 2).
7
Vuosikertomus vuodelta 2018
Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 3 oleva vuosikertomus liitteineen vuodelta 2018.
8
Tilinpäätös vuodelta 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto
Käsiteltiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva tilinpäätös. Luettiin tiedoksi pöytäkirjan liitteenä 5 oleva
toiminnantarkastajien lausunto tilien ja toiminnan tarkastuksesta vuodelta 2018.
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9
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin piirin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018 kokoukselle esitetyssä muodossa.
10
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2018 tili- ja vastuuvelvollisille.
11
Piirin hallitukselle määräajassa lähetetyt esitykset
Todettiin, että piirin hallitukselle ei ollut tullut määräajassa esityksiä.
12
Muut asiat. Keskusteltiin piirin jäsenhankinnasta ja esitettiin, että Hakaniemen toritapahtumissa
pidettäisiin esillä piirin telttaa ja jaettaisiin piirin ja yhdistysten esitteitä. Todettiin, että seuraava
toritapahtuma, missä piiri on mukana, on Hakaniemessä 5.5.2019. Puheenjohtaja Lehto selosti piirin
hallituksen toimia jäsenhankinnan tehostamiseksi ja esitettyyn tavoitteeseen joka kuukautisesta
Hakaniemen markkinoilla olemisesta hän totesi, että se voidaan järjestää, jos halukkaita aktiivisia jäseniä
löytyy.
Keskusteltiin myös avustusten hakemisesta vuodelle 2020 Helsingin sotetoimialalta. Koska avustus on
haettava heti syksyn toiminnan alkaessa, kehotettiin yhdistyksiä valmistautumaan asiaan jo nyt keväällä.
Piirissä ja HEJ ry:ssä hakemukset ovat esillä syyskuun aikana.
13
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.13.
Vakuudeksi
Veijo Lehto
puheenjohtaja (1-5)

Arto Aijala
puheenjohtaja (6-13)

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Liisa Söderholm
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Arja Valtanen

