
 

 

MarjaVerkko ry:n sääntömääräinen vuosikokous  

Aika: Ke 3.6.2020 klo 18.15  

Paikka: Aurinkokiven koulun ruokala (Aurinkokivenkuja 1)  

Paikalla:  

John Simon 

Ismo Pohjantammi  

Thorleif Johansson 

Elina Olki  

Juhani Laitinen 

Sirpa Henriksson 

Päivi Wickström 

Anne Kokkonen 

Jukka Vartiainen 

Eena Kero 

Brenda Kaarepere 

 

1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja John Simon avasi kokouksen klo 18.16. Vuosikokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin Juhani Laitinen. Sihteeriksi valittiin Elina Olki. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Henriksson ja Brenda Kaarepere.   

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous olisi pitänyt kutsua koolle huhtikuun loppuun mennessä, mutta 

Covid-19 koronaviruspandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous siirrettiin kesäkuun 

alkuun. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely ja vahvistus  

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksessa ehdotettiin 

toimintakertomuksen julkaisemista yhdistyksen nettisivuilla, sillä kertomus tuo esiin yhdistyksen toiminnan 

laajuuden. Toimintakertomus vahvistettiin. Kulujen supistumisen vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018 

todettiin johtuneen STEA-avustuksen päättymisestä. Puheenjohtaja esitteli 

toiminnantarkastuskertomuksen. Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen. Tilinpäätös 

vahvistettiin.  

 

4. Kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen  

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 talousarvion. Talousarvio on tehty ennen koronaviruspandemian 

aiheuttamia rajoitustoimenpiteitä, joten sekä toimintasuunnitelmaan että talousarvioon tulee joitain 

muutoksia. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Yhdistyksen uusi 



työntekijä aloitti työt 1.6.2020. Tieto uudesta työntekijästä lisätään toimintasuunnitelmaan. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen  

Vuosikokous päätti, että liittymis- ja jäsenmaksua ei kanneta.  

 

6. Hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille vastuuvapauden myöntäminen  

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.  

 

7. Toiminnantarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen  

Vuosikokous päätti, että toiminnantarkastajien palkkio on laskun mukaan.  

 

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta  

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heidi Poikela ja Marika Sinikari.  

 

9. Hallituksen jäsenten valinta  

Hallituksessa jatkavat John Simon, Ismo Pohjantammi, Thorleif Johansson, Anne Kokkonen, Jukka 

Vartiainen, Sanna Vesterbacka (ent. Laurila) ja Paavo Ranta. Harri Tuisku ilmoitti jäävänsä pois hallituksesta 

ennen vuosikokousta. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Päivi Wickström sekä Brenda Kaarepere.  

 

10. Muut asiat 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 

 

11. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. 

 


