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Sääntömääräinen kevätkokous 
 

Aika Keskiviikko 28.3.2018 klo 14.00- 15.30  
 

Paikka Helsingin Kinaporin palvelutalo, kokoushuone Kertsi 1 
 
Läsnä 30 kokousedustajaa valtakirjalla ja 9 seuraajaa (liite 1) 

  
1 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen. Hän toi esiin puheenvuorossaan kaupungin 
hallinonuudistuksen ja siihen liittyvät muutospaineet, toukokuussa voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen 

vaatimat edellytykset yhdistysten toimintaan sekä yhdistyksen hallituksen päätöksen siitä, että 
hallituksen kokouksiin kutsuttaisiin vain varsinaiset jäsenet tai heidän estyessään heidän varaedustajansa 
ja että nyt on kyse kokeilusta tälle vuodelle ja asia päätetään kokeilun jälkeen. Tämän jälkeen hän 

toivotti erityisesti Karita Toijosen sekä kokousedustajat ja seuraajat tervetulleiksi kokoukseen. 
 

2 
Kokousalustus 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Karita Toijonen alusti aiheesta ”Lautakunnan 

ajankohtaiset linjaukset”. Alustuksen johdosta käytiin keskustelua, missä käsiteltiin Helsingin sote-
lautakunnalta odotettavia toimia erityisesti eläkkeensaajiin kohdistuvien palveluiden kehittämiseksi. 
Helsingin kaupungin linjausta siitä, että ikäihmiset hoidetaan mahdollisimman pitkään kotona, kritisoitiin 

ja katsottiin, että sellainen linjaus asettaa monet ikäihmiset turvattomaan asemaan, koska kotihoidon 
resurssit eivät riitä takaamaan kaikille vanhuksille turvallista kotona asumista. Erityisenä huolena oli 

myös miten saada ikäihmiset palvelujen ääreen ja itsemääräämisoikeuden ratkaiseminen vanhuksen 
vastustaessa hoitoon ottamista. 
 

3 
Edustajien valtuuksien toteaminen 

Valtakirjat oli ennen kokousta tarkistettu ja todettiin, että valtakirjoilla oli edustettuna 30 
kokousedustajaa. 
 

4 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksesta oli ennakkoon ilmoitettu helmikuussa ja virallinen kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla ja 

julkaistu piirin kotisivujen uutispalstalla 2.3.2018. 
 

5 
Kokouksen järjestäytyminen 
                                a) puheenjohtajaksi valittiin Erkki Liskola 

                                b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman 
                                c) pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Valtanen ja Maira Niinisuo 

                                d) ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajien lisäksi Ritva Westerlund 
 
6 

Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokoukselle (liite 2). 
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7 
Vuosikertomus vuodelta 2017  

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 3 oleva vuosikertomus liitteineen vuodelta 2017. 
 

8 
Tilinpäätös vuodelta 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto 
Käsiteltiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva tilinpäätös. Luettiin tiedoksi pöytäkirjan liitteenä 5 oleva 

toiminnantarkastajien lausunto. 
 
9 

Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Vahvistettiin tilinpäätös kokoukselle esitetyssä muodossa. 

 
10 
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017 

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2017 tili- ja vastuuvelvollisille. 
 

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

 
12 
Muut asiat 

Puheenjohtaja Veijo Lehto selosti Edunvalvontatoimikunnan tekemää valmistelutyötä koskien 
eläkeläisköyhyyden poistamiseksi esitettäviä toimenpiteitä. 

 
Raija Hukkamäki tiedotti KUMAJA-kumppanuusverkoston työstä ja 5.4.2018 pidettävästä 
työpajatilaisuudesta, mihin osallistuvat Raija Hukkamäki ja Sarita Maja-Hellman. 

   
13 

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.30.       
 

Vakuudeksi 
 
Veijo Lehto    Erkki Liskola 

puheenjohtaja (1-5)   puheenjohtaja (6-13)   
 

 
Sarita Maja-Hellman 
sihteeri 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 
                                            

Arja Valtanen    Maira Niinisuo 
                    


