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Aika 26.11.2021 klo 14.00 – 14.30 
 
Paikka Kinaporin palvelutalon juhlasali, Hämeentie 58-60, Helsinki 

1 Kokouksen avaus 

Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 14.00 ja muistutti, että tänään 
olisi pitänyt olla piirin 50-vuotisjuhla, vaan ei ole, koska koronamääräykset estivät 
sen. 

2 Edustajien valtuuksien toteaminen 

Todettiin kunkin piirikokousedustajan valtuuden piirille toimitetulla valtakirjalla. Pai-
kalla oli 17 valtuutettua tai varavaltuutettua sekä 7 seuraajaa (liite 1) 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokouksesta oli yhdistyksille ja kokousedustajille ilmoitettu 14.11.2021 
sähköpostilla ja kutsu oli julkaistu samana päivänä piirin kotisivuilla (liite 2) 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 Kokouksen järjestäytyminen ja valitaan 

a) puheenjohtaja 
Valittiin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto kokouksen puheenjohtajaksi. 

b) sihteeri 
Valittiin Sissi Kähkönen kokouksen sihteeriksi. 

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
Pirjo Setälä ja Eila Järvinen valittiin pöytäkirjantarkistajiksi. 

d) kolme ääntenlaskijaa  
Todettiin, että valitaan tarvittaessa. 

5 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

(liite 2). 
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6 Piirin sääntöjen muuttaminen 

Hyväksyttiin piirin säännöiksi liittokokouksessa hyväksytyt PRH:n ennakkotarkistamat 

mallisäännöt. 

7 Jäsenmaksu, henkilöjäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2022 

Vahvistettiin piirille perittävä yhden euron vuosijäsenmaksu kultakin maksavalta jäse-
neltä. Piirin henkilöjäsenmaksuksi vahvistettiin 30 €, joka sisältää myös liitolle mene-
vän osuuden. Päätettiin, että hallitus vahvistaa kannatusjäsenmaksun, jos kannatus-
jäseniä ilmaantuu.  

8 Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2022 

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle, koulutusvastaavalle ja 
taloudenhoitajalle maksetaan 200 euron kulukorvaus vuonna 2022. Hyväksyttiin halli-
tuksen esitys. 

9 Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2022 

Piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin yksimielisesti Veijo Lehto. Hän kiitti 
luottamuksesta ja lupasi tehdä parhaansa piirin ja EKL:n jäsenten hyväksi. 

10 Päätetään piirin hallituksen jäsenmäärästä 

Päätettiin, että piirin hallituksen jäsenmäärä on kaksitoista varsinaista jäsentä sekä 

heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

11 Valitaan piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajä-

senet vuodelle 2022 

Valittiin piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, (liite 3). 

12 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

vuodelle 2022 

Vuodelle 2022 toiminnantarkastajaksi valittiin Marju Harden ja Vesa Katajikko sekä 

varalle Sirkka-Liisa Skriko ja Liisa Söderholm. 

13 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022  

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kohdittain. Hyväksyttiin toimintasuunni-
telma vuodelle 2022 (liite 4). 
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14 Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 (liite 5).  
Puheenjohtaja kertoi, että koska 50-vuotisjuhlaa ei voitu pitää tänään, hallitus on 
päättänyt pitää juhlallisen tilaisuuden keväällä 2022, jolloin sille varatut rahat siirtyvät 
ensi vuoteen. 

15 Päätetään piirin kokousten kutsumistavasta 

Päätettiin kutsua piirin kokoukset koolle ilmoittamalla niistä piirin kotisivuilla ja ilmoit-
tamalla sähköpostitse niille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka ovat ilmoittaneet säh-
köpostiosoitteensa piirille toimihenkilöilmoituksissa. 

16 Käsitellään kokoukselle sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset 

Esityksiä ei ollut tullut. 

17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30 uskoen parempaan tulevaisuuteen ilman 

koronaa. Hyvää loppuvuotta kaikille. 

Vakuudeksi 

 

Veijo Lehto   Sissi Kähkönen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

Pirjo Setälä   Eila Järvinen 

 

LIITTEET  Kokoukseen valtakirjalla osallistuneet, liite 1  
Kokouskutsu ja esityslista kokoukselle, liite 2  
Piirin hallituksen kokoonpano vuonna 2022, liite 3  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liite 4  
Talousarvio vuodelle 2022, liite 5 


