
PÖYTÄKIRJA 
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS  
 
Aika Keskiviikko 12.02.2020 klo 12.00
Paikka Kerhotalo, Sairaalakatu 27, Joensuu
 Kahvitarjoilu klo 11-12.00 

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja, vierailijana asianajaja Heli Nykänen Asianajotoimisto Heli Nykänen 
Oy:stä. Asianajaja Heli Nykänen kertoi edunvalvonnasta ja testamentista. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Ahtiainen avasi kokouksen. 

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
ääntenlaskijat 
Valittiin:
- kokouksen puheenjohtajaksi Jorma Hämäläinen 
- kokouksen sihteeriksi Aino Pölönen 
- pöytäkirjantarkastajiksi Viljo Soikkeli, Hilkka Tolvanen, jotka tarvittaessa toimivat 
ääntenlaskijoina. 

 
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle

vähintään viikkoa aikaisemmin jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai lehti-ilmoituksella.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Hallitus on kutsunut yhdistyksen kevätkokouksen koolle sanomalehti Karjalan Heilissä keskiviikkona 
05.02.2020 julkaistulla ilmoituksella.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Todetaan kokouksen osanottajat
Kokouksessa oli paikalla 182 osallistujaa (liite 1).

5 § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 Asialistaan kohtaan 10 aiotut mahdolliset puheenvuorot pyydetään varaamaan 

tässä yhteydessä 
Päätös: Kokousta varten laadittu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). Vuokkos

Juurisoja pyysivät puheenvuoron kohtaan 10. 

6 § Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta
Pertti Ahtiainen esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 3). Greetta Turunen esitteli tilit  
vuodelta 2019, joka oli alijäämäinen 2879,09 euroa (liite 4). Greetta Turunen luki toiminnantarkastajien
lausunnon (liite 5). 

Päätös: Toiminnantarkastus takertomus hyväksyttiin. 
Tilit hyväksyttiin. 

  
7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille ja muista

toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty toimintakertomus ja tilit 
antavat aihetta

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
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8 § Päätetään kannanotosta
Kannanottoa ei anneta.

9 § Piirin edustajan puheenvuoro
Piirin puheenjohtaja Antti Lempinen kertoi jäsentilanteen kehittymisestä ja tulevista tapahtumista, sekä 
Heinäveden liittymisestä.

10 § Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka kokous 
työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäviksi
Vuokko Juuresojan pyydetty puheenvuoro. Hän pyysi kiinnittämään huomiota ilmoittelussa kerhojen 
nimeämiseen, että käytettäisiin virallisia/sovittuja nimiä. 

11 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.21.

Jorma Hämäläinen Aino Pölönen 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
Joensuussa          tammikuuta 2020

 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Joensuussa     päivänä              kuuta 2020.

Hilkka Tolvanen Viljo Soikkeli 
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET Osallistujalista  
Esityslista 
Toimintakertomus 
Tilit 
Toiminnantarkastajien lausunto 
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