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Aika:
Paikka:

23.5.2A21,9. L5*9.30
Lopenkatu 9, 04430 :ÄnvEru PÄÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Henry Berg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat

tervetu lleiksi.

2. VUOSIKOKOUKSENfiNITSTÄYTYMINEN
Kokou ksen pu heenjohtaja ksi va littiin He n ry Berg ja ko ko u ksen si hteeri ksi

Pepe Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Tihveräinen ja

Ari Kuisma. Samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia myös

ää ntenlaskijoina.
3. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Todettiin, että läsnä oli Henry Berg, Pepe Makkonen, KaleviTihveräinen.

Esa Kärkkäinen, Mika Gilan ja Ari Kuisma.

4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVNLTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostilla ja vähintään

seitsemän vuorokautta ennen vuosikokousta.
Todetti i n kokou ksen oleva n lail I i nen ja pä ätösva lta i nen.

5. ESITYSLISTANHYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista esitetyssä muodossaan.

6. VUOSIKERTOMUKSEN KÄSITTELY TOIMINTAKAUDELTA 2O2O

Kokou ksen si hteerinä toi m i n ut Pepe Ma kkonen esittel i vuosi koko u ksel le

yhd istykse n vuosi ke rto m u kse n toi m i nta ka ude lta t.t.-31.L2.2020.
Päätös:
Hyvä ksyttiin yksim ielisesti vuosi kertom us toim i nta ka udelta 1. 1.-

31..t2.2020
7. TILINPÄATOS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2O2O

Kokou ksen si hteeri nä toim i n ut Pepe Makkonen esitteli vuosikokou kselle

yhd istykse n ti I i n päätö kse n ti I i ka u delta L. 1,-3 1.L2.2020.

Luetti i n tili ntarkastuskertomus. Todetti i n, että til i n päätös osoittaa
ylijää mää 2025,20 euroa.
Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan yhdistyksen voitto,- ja tappiotilille,

eikä osinkoa jaeta.
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VAHVT ST ETAAN T I L ! N PÄÄTö S te pirar erÄÄrv VAsTU U VAPAU D E N

MYöNTÄM ISESTÄ HALLITU KSELLE

Vahvistettiin yksi mielisesti til i n päätös ja tase tilikaudelta 1- 1.-

3L.12.2020 se kä myö n netti i n yksi m ie I isesti va stu uva pa us

yhdistyksen ha llituksel le.

VAHVI STETAAN TOI M I NTAS U U N N IT E LMA, TU LO' JA M ENOARVIO

VUODELLE 2021 SEKÄ VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS

TILIKAUDELLE 2021

Käsiteltii n toi mi ntasu un nitelma ja ha I litu ksen esitys talousa rviosta

ti I i ka udel le 1.1. 33'.12.2O2t'

PäätöS:

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle

1.1.-31,.12.202L.
Va hvistetti i n jäsen ma ksut seu raavasti tulevalle ti I i ka udel le 1' 1'-

3L.L2.202L:
5,00 eu roa/h löjäse n vuon na 2021, ja yritysjäsenet 100,00 eu roa/yritys'

Kannustussti Pendien jakaminen

Esitettiin, että tänä vuonna kannustusstipendit 2 x 100 euroa jaettaisiin

Jä rvenpään am mattikoul un kahdelle ansioituneelle opiskelijalla'

Sovittiin ,että Pepe hoitaa Anitan kanssa käytännön järjestelyt asiassa'

Apurahan jakaminen Jobile palvelu n pilotointiin

Päätettiin, että jaetaan Jobile-palvelujen pilotointiin tukea 1'000 euroa ja

va hvistetaa n tu ki ma ksu e ri kseen vuosi ko ko u ksessa'

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen puheenjohtajaksi va littiin yksimielisesti Henry Berg.

Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Esa Kärkkäinen, Pepe

Makkonen, KaleviTihveräinen, Mika Gilan sekä Anita Sievänen, joka toimii

myös sa ma lla yhdistyksen si hteeri nä ja ra hastonhoitaja na.
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11.

t2

TI LI NTARKASTAJAN VALI NTA

Tilintarkastajaksi valittiin Nexia -tilintarkastusyhteisö, vastuullisena

tilintarkastajana Katja Hanski,

rÄslreluÄN KOKOUKsELLE JÄTETYI ALOITTEET JA MUUr ASIAT

Todettiin, että kokoukselle ei ole jätetty käsiteltäväksi aloitteita, jota tulisi

käsitellä.
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13.
KoKou KSEn PÄÄrrÄnn lu eru

puheenjohtaja esitti kiitokset läsnäolijoille ja päätti kokouksen klo 9'19'

Pöytä kirjan vakuudeksi

J ä rve n pä ä s sä 24'5.2021
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.Henry perg
kokou ksen Puheenjohtaja

Pepe nen

kokouksen si

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja totea me sen n kokouksen

kulkua.
,(z(-L

Ari Kuisma

pöytäki rja n ta rkastaja pöytä ki rja n ta rkastaja
Kalevi rarnen
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