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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY, VUOSIKOKOUS 

Aika Maanantai 30.9.2019 kello 18.30-19.42 

Paikka Lorupaja, Ristihaantie 5, 02750 Espoo 

Läsnä Kaisa Tainio-Keinonen, Ira Ensio, Marika Ketomäki, Milla Touray, Leena Vertanen, Petra 
Soidinsalo, Virpi Mikama, Tarja Repo, Eeva Peltonen, Tuulia Tötterström ja Selma 
Peltonen 

 

Käsitellyt asiat 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Tainio-Keinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

Todettiin läsnäolijat. Läsnä oli 11 henkeä, joista kymmenen aikuista ja yksi ilman äänioikeutta oleva 

lapsi.  

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Tainio-Keinonen. Valittiin kokouksen sihteeriksi Ira Ensio. 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Repo ja Virpi Mikama. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Yhdistyksen sääntöjen kohta 10. mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle 

vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin 

jäsenelle. Vuosikokouskutsu liitteineen on lähetetty jäsenille ja koulun huoltajille Wilma-viestinä ja 

julkaistu Ykkyn nettisivuilla 16.9.2019. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta työjärjestykseksi (liite 1). 
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5. Yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely 

edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta 

  Kaisa Tainio-Keinonen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen edelliseltä toimintakaudelta 2018-2019 

(liite 2). Leena Vertanen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan lausunnon osallistujille (liite 

3). 

 

6. Edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa 

aihetta 

Hyväksyttiin tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

7. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta 

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Kaisa Tainio-Keinonen. Hallituksen jäseniksi 

valittiin Ira Ensio, Tarja Repo, Tuulia Tötterström, Eeva Peltonen, Virpi Mikama ja Petra Soidinsalo. 

 

8. Yhdistyksen taloudenhoitajan valinta 

Yhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Petra Soidinsalo. 

 

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen tarkastamaan kuluvan 

toimintavuoden taloutta ja hallintoa 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Valtteri Lahikainen ja varatoiminnantarkastajaksi Sami Ketomäki. 

 

10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

Päätettiin, että kaudella 2019-2020 ei peritä jäsenmaksua. Sen sijaan kannustetaan ihmisiä maksamaan 

kannatusmaksua. 

 

11. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvaa toimintavuotta varten 

 Kaisa Tainio-Keinonen esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2019-20. Toimintasuunnitelmaan tehtiin 

pieniä tarkennuksia, jonka jälkeen se hyväksyttiin. Liite 4. 
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12. Talousarvion vahvistaminen kuluvaa toimintavuotta varten 

 Kaisa Tainio-Keinonen esitteli talousarvion. Talousarvioon tehtiin muutoksia koskien mm. 

kannatusmaksujen määrää, koulukirjaston taloudellista tukemista ja varainkeruuta. Hyväksyttiin 

talousarvio näillä muutoksilla. Liite 5. 

 

13. Muut asiat 

Yhdistyksen hallitus tai kukaan kokouksessa läsnä olleista ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kaisa Tainio-Keinonen päätti kokouksen kello 19.42. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

   
Kaisa Tainio-Keinonen 
Kokouksen puheenjohtaja 

 Ira Ensio 
Kokouksen sihteeri 

   
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 
 
 

  

Tarja Repo 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Virpi Mikama 
Pöytäkirjantarkastaja 
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