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Puheenjohtajan tervehdys
Kokoontumisia koskevia rajoituksia on alettu purkaa hyvää vauhtia ja näillä näkymin pääsemme toteuttamaan 
tapahtumia normaalisti. Toimimme tietysti edelleen terveysturvallisesti. Läheisten teemavuonna 2022 järjestämme teille 
jäsenille ja läheisillenne useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Vuosikokouksen yhteyteen järjestämme teatteritapahtuman, 
jossa huomioimme myös läheisenne. Tervetuloa nauttimaan mukavasta illasta! Toivotan teille kaikille hyvää kevään 
odotusta ja aurinkoisia päiviä. Tapaamisiin vuosikokouksessa ja muissakin meidän tapahtumissa!

Aurinkoisin terveisin Pirjo Kyröläinen,
hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys

Yhdistyksen vuosikokous ja teatteri la 2.4.
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään Oulun Teatterilla lauantaina 2.4.2022. Kokous on 
Teatterin Maria Silfvanin kabinetissa kello 17 ja se kestää noin tunnin. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu 
teatteriravintolassa, jonka jälkeen siirrytään katsomaan suurella näyttämöllä ensi-iltansa saavaa Jäniksen 
vuotta. Ilta on jäsenille maksuton ja yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuvan läheiselle (1 hlö) kahvit ja 
teatterilipun hintaan 25 euroa.
Ilmoittaudu Arjalle sähköpostitse, arja.packalen@gmail.com, tai puhelimitse 040 5303 092. Varaa sen jälkeen 
lippu läheisellesi maksamalla 25 euroa 25.3. mennessä yhdistyksen tilille FI 13 7997 7997 4716 15. Viite Teatteri.

Vuosikokouksen esityslista 2.4.2022
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
lausunnot.
6. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Esitetään vuosikokoukselle, että luovutaan tilintarkastajasta ja valitaan pelkästään toiminnantarkastaja ja 
hänelle varajäsen.
10. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten ja kannattajajäsenten 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot ja muut mahdolliset 
korvaukset.
12. Kokouksen päättäminen.
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YHTEYSTIETOJA
Puheenjohtaja Pirjo Kyröläinen, pkyrolainen@gmail.com, p. 044 348 0048.
Sihteeri Arja Packalén, arja.packalen@gmail.com, p. 040 5303 092.
Jäsenrekisterivastaavat: Veronica Helanen, veronica.helanen@gmail.com, p. 040 151 4993 ja 
Tuomas Honkonen, tuomas.honkonen@gmail.com, p. 044 727 7705.
Hallituksen tavoittaa yhteissähköpostilla info@pohmus.fi.
Viestimme jatkossakin tiedotteilla, nettisivuillamme www.pohmus.fi, Facebookissa www.facebook.com/pohmus ja 
Instagramissa @pohmus. Seuraathan sivujamme ja meitä somessa!

Tanssikurssille mahtuu mukaan!
Kurssille voit tulla parin kanssa tai ilman! Tanssimme Kasarmiklubilla Oulun Intiössä torstaisin 17.3., 24.3. ja 31.3. 
kello 16.30–17.30. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Sannalle, sanna.merenluoto@gmail.com.

Maksaviikon yleisötilaisuus ja luento 9.5.
Yhdistys järjestää yleisötilaisuuden maanantaina 9.5. kello 16–20 Oulussa. Tilaisuudessa katsotaan Maksasairauden 
vaikutus toiminta- ja työkykyyn -etäluento. Lisätietoja tapahtumasta seuraavassa tiedotteessa huhtikuussa.

Kemi-Tornion kahvilatreffit 15.3.
Tule rentoon tapaamiseen kahvila Roosamariaan, Kemintie 15, Tornio. Lisätietoja Tarjalta, tarja.eilitta@gmail.com.

Perhepäivä Oulun seudulla 28.5.
Lisää tietoa lapsiperheiden päivästä tulee myöhemmin. Merkitse päivä jo kalenteriin. Tapahtumaan tulee 
ilmoittautuminen.

Ilmoittaudu terveellisen ruoan kurssille
Kurssi pidetään Oulun Palvelualan opistossa tiistaina 5.4. kello 16–19.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Pirjolle viimeistään 28.3.2022, pkyrolainen@gmail.com , p.044 348 0048.

Ruskaretki 17.–18.9. Rovaniemelle
Tule mukaan yhdistyksen järjestämälle ruskaretkelle Santasporttiin Rovaniemelle 17.–18.9.2022. Matka on 
tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisilleen. Matkan hinta on 100 € jäseneltä ja yhteishinnalla 150 
€ pääsee mukaan myös yksi läheinen. Matkan aikataulu, ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat nettisivuillamme, 
www.pohmus.fi. Lisätietoja Veronicalta, veronica.helanen@gmail.com, p. 040 151 4993.

Jäsenrekisteripäivitysten arvonta tehty
Tietojaan jäsenrekisteriin päivittäneiden kesken on arvottu kolme S-ryhmän 50 euron arvoista lahjakorttia. 
Voittajille on ilmoitettu voitoista henkilökohtaisesti ja lahjakortit toimitetaan postitse maaliskuun alussa.

Sähköinen jäsentiedote jatkossa
Jäsentiedotteet toimitetaan jatkossa sähköpostitse kaikille jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä sähköpostiosoite. 
Paperitiedote postitetaan edelleen niille, joilla ei ole rekisterissä sähköpostiosoitetta. Voit tarkistaa 
jäsenrekisteritietosi itse mobiilikortillasi tai ottamalla yhteyttä jäsenrekisterivastaaviin Veronicaan ja Tuomakseen.
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