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Kouvolan Seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry, vuosikokous 2020 
Pöytäkirja 
 
 
Aika Torstai 12.3.2020 klo 18.00 
Paikka Ravintola Angela, Salpausselänkatu 23, Kouvola 
 
 

1. Kokouksen avaus 

− Puheenjohtaja Yrjö Määttänen toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi ja avasi ko-
kouksen. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

− Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Todetaan läsnäolijat 

− Paikalla oli 12 henkilöä. Osallistujat erillisellä osallistujalistalla (liite 1) 
 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 

− Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Määttänen, sihteeriksi Outi Pekkanen-
Westman.  

− Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Pihavainio ja Ari Varima. Pöytäkirjan tarkasta-
jat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

− Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 
 

6. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

− Esiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lau-
sunto.  

− Yhdistyksen tulos vuonna 2019 oli plusmerkkinen. 

− Matti Muhli esitteli toiminnantarkastuslausunnon. 

− Kokousmateriaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 2). 

−  
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 

− Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 
vastuuvapaus. 

 
8. Määritetään jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle 

− Ehdotettiin jäsenmaksun säilyttämistä entisellä tasollaan, 15 euroa vuodessa. Liiton 
jäsenmaksu ei nouse, vaan pysyy edelleen 1,50 eurossa / jäsen.  

− Hyväksyttiin vuoden 2020 jäsenmaksuksi 15 euroa. 
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9. Keskustellaan vuoden 2020 toiminnasta sekä päätetään sen perusteella vuoden 2020 toi-

mintasuunnitelma ja talousarvio 

− Esiteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio (liite 2). 

− Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry. täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlatilaisuutta 
vietetään Turussa 10.10.2020 

− Avustusten saanti on entistä haasteellisempaa. Avustukset ovat pienessä laskussa. 
Yhdistys haki avustusta testamenttisäätiöltä, mutta sitä ei myönnetty. 

− Yhteistyötä Haminan yhdistyksen kanssa voisi kehittää. 

− Suunnitelmissa viininmaisteluilta (Kreikan) pääsiäisen aikaan. 

− Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä sääntöjen määrittämissä rajoissa (6-9 jäsentä, nyt 
6 jäsentä) 

− Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenmääränä 6 henkilöä. 
 

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja tarvittaessa edellisen pykälän pää-
töksen perusteella tarvittavat lisäjäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. (Ero-
vuorossa on vuosittain n. puolet hallituksesta. Erovuorossa Antti Akkanen, Tuula Hopponen 
ja Kaija Varima) 

− Valittiin erovuorossa olevien henkilöiden tilalle kolme henkilöä kaudelle 2020- 2022. 
Valituiksi tuli Kaija Varima, Pertti Pihavainio ja Heikki Talvenmaa. 
 

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

− Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Muhli ja varatoiminnantarkastajaksi Mirja 
Lonka 

 
13. Muut asiat 

− Ei muita asioita. 
 

14. Kokouksen päättäminen 

− Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 
 

 
Kouvolassa 29.6.2020 
 
 
 
Yrjö Määttänen   Outi Pekkanen-Westman 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Pertti Pihavainio   Ari Varima 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


