
Kumpulan Speksin vaalikokous 2022
marraskuu 23., keskiviikko, klo 18:00
Matlu Klusteri (Christina Regina), kokoushuone, Leppäsuonkatu 11

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:

Reetta Lehto
Helen Tirkkonen
Emma Kamutta
Lotta Sainio
Taina Hilliaho
Hilma Holappa
Hanna Salomaa
Lia Vahtera
Ville Lovikka
Elsa Pakkanen

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:06.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lovikka ehdottaa Lehtoa kokouksen puheenjohtajaksi. Lehto on käytettävissä. Lehto
ehdottaa Tirkkosta sihteeriksi. Tirkkonen on käytettävissä. Valitaan Lehto kokouksen
puheenjohtajaksi ja Tirkkonen sihteeriksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt

Lehto ehdottaa, että yhdistetään pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat. Ehdotusta
kannatetaan, joten se hyväksytään.

Lehto ehdottaa Lovikkaa varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Lovikka on käytettävissä.
Lehto ehdottaa Vahteraa toiseksi varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Vahtera on
käytettävissä. Kamutta ehdottaa itseään Lovikan varahenkilöksi. Hilliaho ehdottaa itseään
Vahteran varahenkilöksi. Ei muita ehdokkaita, valitaan Lovikka varsinaiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi ja Kamutta hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi sekä valitaan
Vahtera varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja Hilliaho hänen henkilökohtaiseksi
varahenkilöksi.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kohdassa 3.



5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

7. Valitaan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri seuraavalle toimikaudelle

Hilliaho ehdottaa Sainiota puheenjohtajaksi. Sainio on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita,
joten valitaan Lotta Sainio Kumpulan Speksin puheenjohtajaksi kaudelle 2023.

Hilliaho ehdottaa Tirkkosta taloudenhoitajaksi. Tirkkonen on käytettävissä. Ei muita
ehdokkaita, joten valitaan Helen Tirkkonen Kumpulan Speksin taloudenhoitajaksi kaudelle
2023.

Pakkanen ehdottaa Hilliahoa sihteeriksi. Hilliaho on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, joten
valitaan Taina Hilliaho Kumpulan Speksin sihteeriksi kaudelle 2023.

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

Lehto ehdottaa, että siirrytään kohtaan 10 ja palataan kohtaan 8 myöhemmin. Ehdotus
hyväksytään.

Lehto, Pakkanen ja Kamutta ehdottavat itseään hallituksen jäseniksi. Aarni Manninen on
lähettänyt valtakirjan, jossa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallituksen jäseneksi. Lehto
ehdottaa, että valitaan edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan,
joten valitaan Reetta Lehto, Elsa Pakkanen, Emma Kamutta ja Aarni Manninen hallituksen
jäseniksi kaudelle 2023.

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 Salomaata varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi. Salomaa on käytettävissä.
Lehto ehdottaa Holappaa toiseksi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi. Holappa on
käytettävissä. Nelli Junttila on valtakirjalla ilmaissut olevansa käytettävissä
varatoiminnantarkastajaksi. Lehto ehdottaa Vahteraa toiseksi varatoiminnantarkastajaksi.
Vahtera on käytettävissä. Lehto ehdottaa, että valitaan Hanna Salomaa varsinaiseksi
toiminnantarkastajaksi ja Nelli Junttila hänen henkilökohtaiseksi
varatoiminnantarkastajakseen. Lehto ehdottaa myös, että valitaan Hilma Holappa



varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Lia Vahtera hänen henkilökohtaiseksi
varatoiminnantarkastajakseen.

Ehdotusta kannatetaan, joten valitaan Hilma Holappa varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja
Lia Vahtera hänen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajakseen sekä valitaan Hanna
Salomaa varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Nelli Junttila hänen henkilökohtaiseksi
varatoiminnantarkastajakseen kaudelle 2023.

Palataan kohtaan 8.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

Kamutta ja Lehto esittelevät lisätalousarvion vuodelle 2022. Lovikka ehdottaa
lisätalousarviota hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

12. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18:54.


