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 Helka 

 
Helkan kevätkokous 2021 

Aika:  Maanantai 29. maaliskuuta 2021, kello 18.10 
 
Paikka:  Etäkokous Zoom-sovelluksella 

Läsnä:  Viralliset kokousedustajat (8 henkilöä), sekä muut osanottajat (15 henkilöä) liitteen 
nro 1.  mukaan (osanottajalista ja valtakirjat). 

 
1.§ Kokouksen avaus 

 Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes avasi kokouksen klo 18.00 ja 
 toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2.§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä  
      ääntenlaskijat 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Jansson Artova ry:stä ja 
 sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  
 Olli Salin Hermanni-Vallila – Seura ry:stä ja Isto Blomqvist Östersundom – Seura 
 ry:stä. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 
3.§ Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja   
      päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 Kokouskutsu oli lähetetty jäsenistölle sähköpostitse 15.3.2021. Kokoukseen osallistui 
 Zoom-etäyhdeydellä 8 virallista kokousedustajaa (yht. 9 valtakirjalla) sekä Helkan 
 hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja muita yhdistysaktiiveja, yhteensä 23 henkilöä. 
 Osanottajalista ja valtakirjat, liitekokonaisuus nro 1.  

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous tulee järjestää maaliskuun loppuun mennessä 
ja säännöissä ei ole mainintaa kevätkokouksen järjestämisestä sähköisin välinein. 
Kevään 2021 kokouksissa saa edelleen käyttää etäosallistumista (laki väliaikaisesta 
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020). Väliaikaisen 
lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen viimeistään 30.6.2021 
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu 
säännöissä eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja 
vaalijärjestystä. 

4.§ Esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2. 

5.§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely 

 Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös. 



6.§ Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä 
luettiin toiminnantarkastajien antamat toiminnantarkastuskertomukset. Liitteet nro 3. 
ja 4. 

7.§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

  Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

8.§ Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

 Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2021 talousennusteesta. 
Talousennuste merkittiin tiedoksi. Liite nro 5. 

 
9.§ Kokouksen päättäminen 

 
Kokouspuheenjohtaja Anders Jansson lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.52. 
  
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
________________________  ________________________ 
Hanna-Kaisa Siimes   Anders Jansson 
puheenjohtaja 1 – 2 §:t   kokouspuheenjohtaja 3 – 9 §:t 
 
 
 
________________________ 
Pirjo Tulikukka 
sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
      
 

_________________________  ________________________ 

Olli Salin    Isto Blomqvist 

Hermanni-Vallila – Seura ry  Östersundom – Seura ry  
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Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat 
Liite nro 2. Kevätkokouksen 2021 esityslista 
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2020 
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2020 sekä toiminnantarkastajien lausunnot 
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2021 

 


