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Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys ry:n vuosikokous
Aika: Maanantai 19.9.2022 kello 18.10-19.30
Paikka: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 Espoo
Kokousmateriaali: Yhdistyksen nettisivulla www.ykky.fi
Osallistujat: Ira Ensio

Joni Helomaa
Anu Laakso-Helomaa
Nawaad Mahad
Eeva Peltonen
Tarja Repo
Kimmo Sivula-Heiskanen
Jenni Närhi (osallistui verkon kautta)
Marika Ketomäki (apulaisrehtori, koulun edustaja)

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus

Ira Ensio avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin osallistujat:
yhteensä yhdeksän henkeä, joista yksi henkilö osallistui verkon kautta.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ira Ensio. Sovittiin, että hän hoitaa sihteerin
tehtävät samassa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Peltonen ja Tarja Repo. He
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan
lausunnon esittely edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta

Ira Ensio esitteli toimintakertomuksen. Joni Helomaa esitteli tilinpäätöksen. Anu
Helomaa luki toiminnantarkastuskertomuksen.
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6. Edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta

Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

7. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Sivula-Heiskanen. Hallituksen jäseniksi
valittiin Eeva Peltonen, Tarja Repo, Nawaad Mahad ja Jenni Närhi.

8. Yhdistyksen taloudenhoitajan valinta

Taloudenhoitajaksi valittiin Joni Helomaa.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen
tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa

Toiminnantarkastajaksi valittiin Valtteri Lahikoinen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin
Ira Ensio.

10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Päätettiin, että yhdistys ei kerää jäsenmaksua.

11. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvaa toimintavuotta varten

Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

12. Talousarvion vahvistaminen kuluvaa toimintavuotta varten

Vahvistettiin talousarvio.

13. Muut asiat

Lausuttiin kiitokset hallitustyöskentelyn päättäville henkilöille. Iloittiin siitä, että
hallitukseen saatiin uusia jäseniä.
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14. Kokouksen päättäminen

Ira Ensio päätti kokouksen kello 19.20.

Vakuudeksi

___________________________

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Ira Ensio

Pöytäkirja on tarkastettu Espoossa _____.______.2022

________________________________       ______________________________

Eeva Peltonen Tarja Repo
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