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KEVÄTYLEISKOKOUS

Aika: 7.3.2022 klo 13.00 – 13.40 ja 14.00 - 14.05

Paikka: Suomi-Kerhon kerhosali, c./ Portugal 13, Las Palmas

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Leo Lyytikkä avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi 
kokoukseen.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1  Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldén.

2.2 Kokouksen sihteerit
Puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseksi sekä kokouksen joustavuuden takaamiseksi 
kokoukselle päätettiin valita kaksi sihteeriä. Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valit-
tiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Katariina Kiiliäinen.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajat 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Risto Viita ja Aimo Jyrkinen.

 2.4 Kokouksen ääntenlaskijat
Päätettiin Esko Puuskan kannatetusta ehdotuksesta, että ääntenlaskijat valitaan, 
jos jonkun asian käsittelyn kohdalla joudutaan äänestämään.

3 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä kevätyleiskokouksesta on ilmoitettu määräajassa 27.1.2022 kerhon ilmoitus-
taululla ja kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitus-
taululla 21.2.2022 lähtien. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja 
Facebookissa (LIITE 1).

Kokoukseen ilmoittautui 59 äänioikeutettua jäsentä ja 7 jäsentä valtakirjalla, 
yhteensä edustettuina oli läsnä 66 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettu-
jen jäsenten määrä 7.3.2022 on 266. (LIITE 2)

Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa (⅓) äänioikeutetuista jäsenistä. Pu-
heenjohtaja totesi, että kokous joudutaan keskeyttämään ja kutsumaan koolle tun-
nin kuluttua. 
Riitta Prusti ehdotti, että kokous jatkaisi asioiden käsittelemistä ja tunnin kuluttua 
kokoontuva kokous tekisi päätökset valmiiksi käsitellyistä asioista. Ehdotusta kan-
natettiin. 

Päätettiin jatkaa esityslistan mukaisesti asioiden käsittelyä ja päätettiin, että tunnin
kuluttua kokoontuva kokous tekee päätökset käsiteltyihin asioihin. 
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4 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Käsiteltiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §
KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA 

Leo Lyytikkä esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta 
Käsiteltiin toimintakertomus. 

  
6 §
KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILIN-
PÄÄTÖS 

Kuultiin Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta 
31.12.2021. 

7 §
KUULLAAN TILINTARKATAJIEN LAUSUNTO 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
 

8 §
PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI 
MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA

Ei keskustelua.

9 §
PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ

Ei keskustelua.

10 § 
VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET

Todettiin, että kalenterivuoden 2021 aikana on liittynyt 65 jäsentä. Syysyleisko-
kouksen 9.12.2021 ja kevätyleiskokouksen 7.3.2022 välisenä aikana on liittynyt 32
jäsentä. Kerhon jäsenmäärä 7.3.2022 on 454. 

11 §
PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA

11.1 Ansiomerkkien jako

Puheenjohtaja Leo Lyytikkä jakoi ansiomerkit Sinikka Anttilalle, Fred Bentkoverille,
Seppo Kiiliäiselle, Olli Iivoselle ja Liisa Varholle.
Ansiomerkin saaneet ovat osoittaneet erittäin suurta kiinnostusta kerhoa ja sen 
toimintaa kohtaan ja ovat pitkään toimineet erittäin aktiivisesti kerhon hyväksi ja 
ovat esimerkillään innostaneet muitakin aktiiviseen toimintaan kerhon parhaaksi.

12 §
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PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA 

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

Päätösvallaton kokous lopetettiin klo 13.40.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sääntöjen mukaisesti aloitettiin klo 14.00 toinen kokous, jonka puheenjohtajana ja 
sihteereinä sekä pöytäkirjantarkastajina jatkoivat ensimmäisessä kokouksessa va-
litut henkilöt. 

3 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE3).

5 §
KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA 

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta (LIITE 4). 
  

6 §
KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILIN-
PÄÄTÖS 

Merkittiin tiedoksi Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta 
sekä niistä käyty keskustelu. Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2021 (LIITE 5).

7 §
KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 

Merkittiin toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi (LIITE 6). 

8 §
PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI 
MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallituksen 
jäsenille.

9 §
PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ

Hyväksyttiin hallituksen esitys alijäämän lisäämisestä omaan pääomaan.

10 § 
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VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET

Vahvistettiin hallituksen hyväksymät uudet jäsenet ja merkittiin tiedoksi, että eron-
neita jäseniä oli 74. 

11 §
PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA

11.1 Ansiomerkkien jako

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan ansiomerkkien saajat Sinikka Anttila, Fred Bentko-
ver, Seppo Kiiliäinen, Olli Iivonen ja Liisa Varho. 

12 §
PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA 

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

13 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä aktiivisesta osallistumisesta ko-
koukseen. Lisäksi hän toivoi, että Ukrainan sota loppuisi mahdollisimman pian ja 
rauha ja demokratia palaisivat muuallekin kuin kerhon kokoussaliin. Puheenjohtaja
toivotti kaikille hyvää kesää ja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi

Lea Waldén Liisa Syrjänen Katariina Kiiliäinen
puheenjohtaja sihteeri sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Risto Viita Aimo Jyrkinen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


	Suomi-Kerho Club Finlandia Pöytäkirja 4 (4)
	LS/LW 7.3.2022
	KEVÄTYLEISKOKOUS
	Aika: 7.3.2022 klo 13.00 – 13.40 ja 14.00 - 14.05
	Paikka: Suomi-Kerhon kerhosali, c./ Portugal 13, Las Palmas
	2 §
	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
	2.4 Kokouksen ääntenlaskijat
	Päätettiin Esko Puuskan kannatetusta ehdotuksesta, että ääntenlaskijat valitaan, jos jonkun asian käsittelyn kohdalla joudutaan äänestämään.
	3 §
	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
	Tästä kevätyleiskokouksesta on ilmoitettu määräajassa 27.1.2022 kerhon ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla 21.2.2022 lähtien. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja Facebookissa (LIITE 1).
	Kokoukseen ilmoittautui 59 äänioikeutettua jäsentä ja 7 jäsentä valtakirjalla, yhteensä edustettuina oli läsnä 66 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten määrä 7.3.2022 on 266. (LIITE 2)
	Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa (⅓) äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtaja totesi, että kokous joudutaan keskeyttämään ja kutsumaan koolle tunnin kuluttua.
	Riitta Prusti ehdotti, että kokous jatkaisi asioiden käsittelemistä ja tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekisi päätökset valmiiksi käsitellyistä asioista. Ehdotusta kannatettiin.
	Päätettiin jatkaa esityslistan mukaisesti asioiden käsittelyä ja päätettiin, että tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekee päätökset käsiteltyihin asioihin.
	4 §
	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
	Käsiteltiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
	5 §
	KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA
	Leo Lyytikkä esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta
	Käsiteltiin toimintakertomus.
	
	6 §
	KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS
	Kuultiin Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta 31.12.2021.
	7 §
	KUULLAAN TILINTARKATAJIEN LAUSUNTO
	Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
	
	8 §
	PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA
	Ei keskustelua.
	
	9 §
	PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ
	Ei keskustelua.
	10 §
	VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET
	Todettiin, että kalenterivuoden 2021 aikana on liittynyt 65 jäsentä. Syysyleiskokouksen 9.12.2021 ja kevätyleiskokouksen 7.3.2022 välisenä aikana on liittynyt 32 jäsentä. Kerhon jäsenmäärä 7.3.2022 on 454.
	11 §
	PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA
	11.1 Ansiomerkkien jako
	Puheenjohtaja Leo Lyytikkä jakoi ansiomerkit Sinikka Anttilalle, Fred Bentkoverille, Seppo Kiiliäiselle, Olli Iivoselle ja Liisa Varholle.
	Ansiomerkin saaneet ovat osoittaneet erittäin suurta kiinnostusta kerhoa ja sen toimintaa kohtaan ja ovat pitkään toimineet erittäin aktiivisesti kerhon hyväksi ja ovat esimerkillään innostaneet muitakin aktiiviseen toimintaan kerhon parhaaksi.
	12 §
	PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA
	Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
	Päätösvallaton kokous lopetettiin klo 13.40.
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Sääntöjen mukaisesti aloitettiin klo 14.00 toinen kokous, jonka puheenjohtajana ja sihteereinä sekä pöytäkirjantarkastajina jatkoivat ensimmäisessä kokouksessa valitut henkilöt.
	3 §
	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
	Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
	4 §
	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
	Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE3).
	5 §
	KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA
	Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta (LIITE 4).
	
	6 §
	KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS
	Merkittiin tiedoksi Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta sekä niistä käyty keskustelu. Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2021 (LIITE 5).
	7 §
	KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
	Merkittiin toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi (LIITE 6).
	
	8 §
	PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA
	Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallituksen jäsenille.
	
	9 §
	PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ
	Hyväksyttiin hallituksen esitys alijäämän lisäämisestä omaan pääomaan.
	10 §
	VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET
	Vahvistettiin hallituksen hyväksymät uudet jäsenet ja merkittiin tiedoksi, että eronneita jäseniä oli 74.
	11 §
	PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA
	11.1 Ansiomerkkien jako
	Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan ansiomerkkien saajat Sinikka Anttila, Fred Bentkover, Seppo Kiiliäinen, Olli Iivonen ja Liisa Varho.
	12 §
	PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA
	Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
	13 §
	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
	Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Lisäksi hän toivoi, että Ukrainan sota loppuisi mahdollisimman pian ja rauha ja demokratia palaisivat muuallekin kuin kerhon kokoussaliin. Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää ja päätti kokouksen klo 14.05.
	Vakuudeksi
	Lea Waldén Liisa Syrjänen Katariina Kiiliäinen
	puheenjohtaja sihteeri sihteeri
	Pöytäkirjan tarkastajat
	Risto Viita Aimo Jyrkinen
	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

