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Paikka:  Kerhotila, Korsontie 2, 01450 Vantaa 
 
Aika: 16.3.2022  klo 11.13  – 11.59 
 

Läsnä:  paikalla _53_naista ja _21_ miestä eli yht _74_ henk 
 2021 kevätkokouksessa oli _35_naista ja _15_ miestä eli yht _50_ henk 
 2020 kevätkokouksessa oli _50_naista ja _13_ miestä eli yht _63_ henk 
 2019 kevätkokouksessa oli _90_naista ja _19_ miestä eli yht _109_ henk 
 2018 kevätkokouksessa oli _68_naista ja _20_ miestä eli yht _88_ henk 
 2017 kevätkokouksessa oli _86_naista ja _28_ miestä eli yht _114_ henk 
 2016 kevätkokouksessa oli_98_naista ja _17_ miestä eli yht _115_ henk 
 2015 kevätkokouksessa oli_64_ naista ja _17_ miestä eli yht _81_ jäsentä 

 

1.  Kokouksen avaus   
Esitys: Puheenjohtaja Jouko Koskinen avaa kokouksen todeten, että kokouksesta on il-
moitettu kerhoissa ja kotisivuilla sekä jäsenkirjeessä 1.1.2022, toimintakalenteri. 

 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 
2.  Todetaan kokouksen laillisuus  ja päätösvaltaisuus  
  Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 
3.  Hyväksytään laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

  Esitys: Hyväksytään jaettu asialista työjärjestykseksi, säännöt 11 §. 
 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 
4.  Valitaan kokousvirkailijat 

Esitys: Valitaan kokousvirkailijat. 
 

Päätös: 
 a) kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Koskinen 
 b) sihteeriksi valittiin varasihteeri Anneli Koskinen 
 c) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Autio ja Kari Nikkinen 
 d) ääntenlaskijoita ei valittu (valitaan tarvittaessa) 

 
5. Käsitellään vuoden 2021 vuosikertomus 

Esitys: Kuullaan jaettu vuoden 2021 vuosikertomus ja hyväksytään, liite 1 

Päätös: 
Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2021. 
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6. Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien anta-
ma lausunto 
Esitys: Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös, liite 2. ja kuullaan toimin-
nantarkastajien 3.2.2022 allekirjoittama lausunto, liite 3. 

 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. Toiminnantarkastajat kertoivat, että oli laaja aineisto ja se oli 
laadittu hyvin tarkasti ja ymmärrettävästi. 

 
7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 
  Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätös. 
 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 
8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 
  Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

9.  Valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä 
  Esitys: Ei valittavia 

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Esitys: Kokous päättyy  
 

  Päätös: 
 Kokous päättyi klo 11.59. 

 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Jouko Koskinen, puheenjohtaja Anneli Koskinen, sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi   
 
 
 
Hannele Autio   Kari Nikkinen  
 
 
Liitteet  
   liite 1 vuosikertomus 2021 
   liite 2 tilinpäätös 2021 
   liite 3 toiminnantarkastajien lausunto 3.2.2022 
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