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Sääntömääräinen kevätkokous 
 
Aika 24.3.2022 klo 16.00 
Paikka Helsingissä Kinaporin seniorikeskus, kokoushuone Kertsi 1, Hämeentie 58–60 
Läsnä 18 edustajaa  
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen toivottaen edustajat tervetulleiksi. Olemme 
todella iloisia, että voimme vihdoin tavata kasvokkain. Tervetuloa Pentti Arajärvi. 

2 Kaupunginvaltuutettu ja sote-lautakunnan varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi  

”Sote-lautakunnassa esille nousevat merkittävät asiakokonaisuudet” Esityksen yhteenveto 
on erillisenä liitteenä (liite 1). 

Puheenjohtaja kiitti Arajärveä mielenkiintoisesta ja laaja-alaisesta alustuksesta. Arajärvi 
puolestaan kiitti osallistujia monipuolisesta keskustelusta. Hän lupasi, että häneen ja 
Sinikka Vepsään saa olla yhteydessä näissä asioissa. 

3 Edustajien valtuuksien toteaminen 

Todettiin kunkin yhdistyksen kokousedustajan valtuudet piirille toimitetulla valtakirjalla. 
Paikalla oli 18 valtuutettua tai varavaltuutettua ja 8 seuraajaa (liite 2). 

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokouksesta oli yhdistyksille ilmoitettu 11.3.2022 sähköpostilla ja samana 
päivänä julkaistulla kutsulla piirin kotisivuilla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

5 Kokouksen järjestäytyminen 

a) puheenjohtaja 

Valittiin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto kokouksen puheenjohtajaksi. 

b) sihteeri 

Valittiin piirin sihteeri Sissi Kähkönen kokouksen sihteeriksi. 

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maria Rautio ja Pirjo Setälä. 

d) kolme ääntenlaskijaa 

Todettiin, että tarvittaessa valitaan. 

6 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin laadittu esityslista (liite 3). 

7 Vuosikertomus vuodelta 2021  

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuosikertomukseksi 2021 (liite 4). 

8 Tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajien lausunto 

Merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta 2021 ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto 
(liitteet 5 ja 6). 
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9 Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyssä muodossa. 

10 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2021 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2021. 

11 Piirin hallitukselle määräajassa lähetetyt esitykset 

Esityksiä ei ollut tullut määräaikaan mennessä. 

Pekka Korhonen kertoi 20.5.2022 Kiljavalla vietettävästä ulkoilupäivästä. Piiri tilaa bussin ja 
sen hinnaksi tulee noin 25 e/hlö. Toivomuksia ohjelmasta voi esittää Pekalle. 

12 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 

Veijo Lehto   Sissi Kähkönen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 

 

Maria Rautio   Pirjo Setälä 


