
Yhdistyksen vaalikokous 
ma 29.11.2021 klo 18.00. 
Haukilahdenkuja 15 B, kerhohuone  
 

Läsnä: 
Reetta Lehto 
Aino Nyman 
Lia Vahtera 
Helen Tirkkonen 
Siiri Turtola 
Hilma Holappa 
Nelli Junttila 
Annele Holla 
Saija Weman 
Emma Kamutta 
Teemu Tasanen (saapuu kohdassa 10.) 
 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 18.10. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  

Vahtera ehdottaa Lehtoa kokouksen puheenjohtajaksi. Lehto on käytettävissä. Lehto 
ehdottaa Nymania sihteeriksi. Nyman on käytettävissä. Ehdotuksia kannatetaan, 
joten valitaan Lehto kokouksen puheenjohtajaksi ja Nyman kokouksen sihteeriksi. 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt  

Lehto ehdottaa pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat yhdistettäviksi. 
Turtola ja Holappa ehdottavat itseään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
Lehto ehdottaa Hollaa ja Vahteraa varapöytäkirjantarkastajiksi. Holla ja Vahtera ovat 
käytettävissä. Ehdotuksia kannatetaan ja ne hyväksytään. Valitaan Turtola 
varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja Holla hänen henkilökohtaiseksi 
varahenkilökseen. Valitaan Holappa varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja Vahtera 
hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen.  

 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa  

Ääntenlaskijat on valittu edellisessä kohdassa 3. 

 

 



5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

7. Valitaan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri seuraavalle toimikaudelle  

Vahtera ehdottaa Lehtoa puheenjohtajaksi. Lehto on käytettävissä. Ei muita 
ehdokkaita, joten valitaan Lehto Kumpulan Speksi ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 
2022. 

Lehto ehdottaa Kamuttaa taloudenhoitajaksi. Kamutta on käytettävissä. Ei muita 
ehdokkaita, joten valitaan Kamutta Kumpulan Speksi ry:n taloudenhoitajaksi vuodelle 
2022. 

Weman ja Tirkkonen ehdottavat itseään sihteeriksi. Suoritetaan suljettu 
lippuäänestys ja ääntenlasku. Äänestyksen tuloksena Tirkkonen valitaan äänin 7-3 
Kumpulan Speksi ry:n sihteeriksi vuodelle 2022. 

 

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi  

Lehto ehdottaa Wemania, Vahteraa, Junttilaa ja Nymania hallitukseen vuodelle 
2022. Kaikki ovat käytettävissä. Teemu Tasanen ilmoittaa valtakirjan kautta olevansa 
käytettävissä hallitukseen vuodelle 2022. Lehto ehdottaa, että kaikki edellä mainitut 
henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi vuodelle 2022. Ehdotusta kannatetaan, joten 
valitaan Weman, Vahtera, Junttila, Nyman ja Tasanen hallituksen jäseniksi vuodelle 
2022. 

 

9. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt  

Lehto ehdottaa, että myönnetään hallitukselle oikeus nimetä yhdistyksen 
toimihenkilöt hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Ehdotusta kannatetaan ja se 
hyväksytään. 

 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset 
varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimikaudelle  

Lehto ehdottaa Hollaa ja Turtolaa varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi. Turtola ja Holla 
ovat käytettävissä. Susanna Hällsten ja Saara Akkanen ovat valtakirjoilla ilmoittaneet 
olevansa käytettävissä varatoiminnantarkastajiksi. Ehdotusta kannatetaan, joten 
valitaan Holla varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Susanna Hällsten hänen 
henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajakseen vuodelle 2022, ja Turtola 



varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Saara Akkanen hänen henkilökohtaiseksi 
varatoiminnantarkastajakseen vuodelle 2022. 

Tasanen saapuu. 

 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat  

Holappa esittelee lisätalousarvion vuodelle 2021. Lehto ehdottaa lisätalousarviota 
hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.57. 


