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Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry
Espoon Parkinson-kerho
Vuosikokouksen pöytäkirja
Aika:
Paikka:

09.02.2021 klo 17.00
nettikokous zoomissa

1. Kokouksen avaus,
Espoon Parkinson-kerhon puheenjohtaja Juha Venho avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Venho.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Vesa Lentonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Sarvas ja Jorma Aho-Mantila

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
UPYn sääntöjen mukaan vuosikokoukset tulee kutsua kokoon vähintään 2 viikkoa ennen kokousajankohtaa.
Tämän vuosikokouksen ilmoitus on julkaistu kotisivuilla 31.1. 2021. Kokousedustajat hyväksyivät kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi.
Kokoukseen osallistui 9 Espoon Parkinson-kerhon jäsentä.

4. Kokouksen työjärjestys
Kokousmateriaali on ollut esillä Espoon Parkinson-kehon kotisivuilla 31.1.2021 alkaen: asialista,
toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus. Muutosesityksiä asialistaan ei ole tehty. Päätettiin
hyväksyä asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kauden 2020 tilinpäätös
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettu toiminnantarkastajille 29.1.2021. Sihteeri esitteli
tilinpäätöksen ja taseen pääpiirteittäin tilikaudelta 2020.
Toiminnantarkastajat ovat antaneet kirjallisen lausuntonsa 10.1.2021. Lausunnossaan toiminnantarkastajat
toteavat: ”Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin kerhon tuotot, kulut, varat, oman pääoman ja velat. Kerhon
hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja kerhon kokousten päätösten mukaisesti. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt
sellaista, joka olisi yhdistyslain 38§:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava.”
Kokouksessa päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle tilivuodelta 2020 ja hyväksyä kokoukselle
esitetyt asiakirjat.
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6. Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus kaudelta 2020 on ollut kotisivuilla esillä 31.1.2021 alkaen. Sihteeri esitteli pääpiirteittäin
toimintakertomuksen.
Kokous päätti hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen esitetyssä muodossa.

7. Kerhon toimihenkilöt vuodelle 2021
Kokous päätti valita kerhon toimihenkilöiksi alla luetellut henkilöt.
JOHTOKUNTA
Venho Juha
Lentonen Vesa

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Sihteeri, kotisivuvastaava

Tuohiniemi Leena
Mauranen Armi
Aho-Mantila Jorma
Saarhelo Kyösti

Vertaistukihenkilö
Omaistukihenkilö
Jumppavastaava
Keilavastaava

TOIMINNANTARKASTAJAT
Aho-Mantila Jorma
Tuohiniemi Leena

toiminnantarkastaja
toiminnantarkastaja

Kerhoiltojen järjestelyt ja tarjoilu hoidetaan toistaiseksi satunnaisin vapaaehtoisvoimin.

8. Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kerhon toimihenkilöille
Kokous päätti myöntää Espoon Parkinson-kerhon Nordea pankissa olevan tilin FI04 1112 3000 3528 46
käyttöoikeudet puheenjohtajalle Juha Venholle (hetu: 020946-5195), sihteerille Vesa Lentoselle (hetu: 1202520479) ja rahastonhoitajalle o.t.o. Juha Venholle (hetu: 020946-5195), jokaiselle yksin.
Verkkopankin käyttäjätunnus ja muut pankkitunnukset ovat kokouksen nimeämällä rahastonhoitajalla.

9. Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen kerhon toimihenkilöille
Kokous päätti nimenkirjoitusoikeuden myöntämisestä tämän kokouksen valitsemille Espoon Parkinson-kerhon
puheenjohtajalle Juha Venholle, sihteerille Vesa Lentoselle ja rahastonhoitajalle o.t.o. Juha Venholle, kullekin
yksin. Virallisissa yhteyksissä tarvitaan lisäksi UPYn nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön virallinen
allekirjoitus.
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10.

Muut esille tulevat asiat

Evästyksenä uudelle johtokunnalle Tuula Sarvas esitti vebinaarien ja seminaarien järjestämistä, joissa olisi
luennoitsijoina eri alojen asiantuntijat. Korona on edesauttanut nettitapaamisten vakiinnuttamista osaksi
kerhotoimintaa. Jatkossa kerhon jäsenkunta on myös paremmin netin käytössä rutinoituja, joten käyttö on
luontevaa.
Vierailevana asiantuntijana oli kokouksessa Reetta Siltanen, joka kertoi Parkinson-liiton kuulumisia. Liiton
terveiset liitteenä.
Matti Kallioniemi esitti Parkinsonin tautiin liittyvää tietoa koottavaksi yhteen keskitettyyn paikkaa. Tietoa on
netissä mutta hajallaan. Kootussa tietolähteestä voisi olla linkkejä ja osoitteita varsinaisille tiedon lähteille.

11.

Kokouksen päättäminen

Työjärjestyksen asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Espoo 10.2.2021

________________________
Vesa Lentonen
kokouksen sihteeri

________________________
Juha Venho
kokouksen puheenjohtaja

_______________________
Tuula Sarvas
pöytäkirjan tarkastaja

_______________________
Jorma Aho-Manila
pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Tuloslaskelma ja tase 2020
Liite 2: Toimintakertomus 2020
Liite 3: Toiminnantarkastuskertomus 2020
Liite 4: Parkinsonliiton terveiset

