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Asukasyhdistyksen vuosikokous 
 
Aika: 17.5.2021 klo 18.00  
 

Paikka: Etäkokouksena Zoom -linkin kautta ja kokoustoimijat asukastila Krunan Mestassa 
 

Osallistujat: Erillinen lista osallistujista 
 
 

Asiat 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 

Asukasyhdistyksen 8.9.2020 valitun hallituksen puheenjohtaja Leena Nousiainen avasi kokouksen klo 
18.05.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Kokouksen järjestäytyminen  
 
Puheenjohtajaksi oli kutsuttu Katajanokkaseuran puheenjohtaja Kati Laasonen ja sihteeriksi 
asukasyhdistyksen hallituksen sihteeri Marjut Huttunen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
esitettiin Jonas Forsmania ja Jussi Heinämiestä. Ehdotukset hyväksyttiin.  
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin.  
 

5. Toimintakertomus vuodelta 2020  
 

Leena Nousiainen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomus on ollut nähtävillä 
kokouskutsun yhteydessä krunikka.fi-sivustolla 7.5.2021 lähtien ja on jatkossa linkitetty sivulle 
https://www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen/ 
 

6. Tilinpäätös 2020 ja toiminnantarkastajan lausunto 
 

Leena Nousiainen kävi läpi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja taseen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.  
 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 

Tilivelvollisille (hallituksen jäsenille) myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.  
 
8. Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022 
 

Leena Nousiainen esitteli vuosien 2021–2021 toimintasuunnitelman, joka on julkaistu krunikka.fi-
sivustolla 23.4.2021 sivulla https://www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen/ 
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9. Talousarvio vuodelle 2021–2022 
 

Leena Nousiainen kävi läpi talousarvion vuosille 2021–2022, joka on tehty samalla logiikalla kuin 
tilinpäätös. Keskusteltiin talousarvion rakenteesta, jossa on hyvä täsmentää, että talousarviossa on 
vuosille 2021 ja 2022 samansuuruinen talousarvio. Talousarvio vuodelle 2022 tulee olla 
asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksen vuoden 2022 hakemuksen liitteenä.  

 

10. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
 

Esitettiin, että hallitukseen valitaan 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä ja henkilöt, jotka olivat 
ilmaisseet kiinnostuksensa toimia hallituksessa. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jonas Forsman, 
Jussi Heinämies, Marjut Huttunen, Matti Kivelä, Hanna-Leena Laitinen, Mikaiiro Laitinen, Leena 
Nousiainen ja Mirja Pyykkö-Larsson ja varajäseniksi Tarja Laitiainen ja Jenni Sarras.  

 

11. Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 
 

Esitetään, että Johanna Sandqvist ja Kari Wellman jatkavat toiminnantarkastajina. Esitys hyväksyttiin.  
 

12. Jäsenmaksu 
 

Ylimääräisessä kokouksessa 8.2.2021 päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi henkilöjäsenelle 20 €/vuosi ja 
yhteisöjäsenelle 100 €/vuosi. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenkortti, joka oikeuttaa etuihin 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 

13. Yhdistyksen sääntömuutosehdotus 
 
Leena Nousiainen kävi läpi sääntömuutosehdotuksen, joka on julkaistu vuosikokouksen kokouskutsun 
yhteydessä krunikka.fi-sivustolla 7.5.2021 alkaen. Korjattiin yhdistyksen nimi ruotsiksi. Keskusteltiin 
varajäsenten määrästä hallituksesta ja päädyttiin kahteen (2) varajäseneen. Sääntöuudistusehdotus 
hyväksyttiin. 
 

14. Muut asiat 
 

Syksyn Krunikka-lehdessä 3/21 esitellään 17.5.2021 valittu hallitus.  
 

15. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.13.  
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Kati Laasonen, puheenjohtaja  Marjut Huttunen, sihteeri 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Jonas Forsman, pöytäkirjan tarkastaja  Jussi Heinämies, pöytäkirjan tarkastaja 


