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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021 

  

Aika: la 27.11.2021 klo 13-16 
Paikka:   Helsingin Invalidien Yhdistyksen toimintakeskus, Voudintie 6, 00600 Helsinki ja 

etäyhteys 
 
Kokouksen avaus 
 
1. Kokouksen järjestäytyminen 
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja 
b) valitaan kokouksen sihteeri 
c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
d) valitaan ääntenlaskijat 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
4. Esitellään ehdokkaat yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi kaudelle 2022–
2023. 
 
5. Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja vuosiksi 2022–2023 
Erovuoroisena on Heikki Aulio. 
 
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2022–2023 
Erovuoroisia ovat Paula Anttila, Anna-Maija Huhtikangas, Kai Kaartinen ja Viktoria Welling. 
 
7. Vahvistetaan yhdistyksen strategia vuosille 2022–2024 
 
8. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle yhdistyksen henkilökohtaisten avustajien 
välityksen toimintojen yhtiöittämisestä osakeyhtiöksi, jonka osakkeet omistaa sataprosenttisesti 
Helsingin Invalidien Yhdistys ry. 
 
Päätösesitys: 
Hallitus esittää syyskokoukselle yhdistyslain 23§:n mukaan valtuutuksen antamisesta hallitukselle 
perustaa yhdistyksen sataprosenttisesti omistama yhtiö henkilökohtaisen avustajatoiminnan 
välittämistä varten. Lisäksi syyskokous antaa hallitukselle oikeuden laatia ja hyväksyä tarvittavat 
asiakirjat yhdistyksen ja yhtiön välillä, jotta toimintaa voidaan jatkaa yhtiössä. 
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9. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä vuodelle 
2022 
 
10. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista sekä yksi tai kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle 
kalenterivuodelle 
Päätösesitys: Hallitus esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Soila Rantalaa ja varalle 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä. 
 
11. Valitaan tarpeelliset toimikunnat vuodelle 2022 
Päätösesitys: Hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaa hallituksen nimittämään tarpeelliset 
toimikunnat vuodelle 2022.  
 
12. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten sekä kannattaja- ja yhteisökannattajajäsenten jäsenmaksun 
suuruus vuodelle 2022 
Päätösesitys: Hallitus esittää, että varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksu on 23 €/v, kannattajajäseniltä 45 
€/v ja yhteisökannattajajäseniltä 150 €/v. 
 
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta 
Päätösesitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen sääntöjen 5§ 
mukaisesti Invalidiliiton IT-lehdessä. 
 
14. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden 
suuruus vuodelle 2022 
Päätösesitys: Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 350 €/kk ja että hallituksen 
ja toimikuntien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2022. 
 
15. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista 
 
16. Kokouksen päättäminen 

 


