
   
 

PÖYTÄKIRJA 

 

KERAVAN RESERVIUPSEERIKERHO RY 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

    

Aika:  21.11.2020 klo 14:10 - 14:40  

Paikka: MPK (Rantatie 66, Tuusula) 

 

Läsnä olivat seuraavat kerhon äänivaltaiset jäsenet: Aki Mäkirinta, Hannu Lehtinen, Jyrki 

Pakarinen, Jukka Sariola ja Reino Ruotsalainen. 

 

 

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Aki Mäkirinta avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon 

kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen. 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aki Mäkirinta, sihteeriksi Reino Ruotsalainen, 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Lehtinen ja Jyrki Pakarinen. 

 

2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 

Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma liitteen 1 mukaiseksi. Jukka Sariola toivoi, 

että aatteellisessa toiminnassa huomioidaan pakkikeräys sotiemme veteraanien hyväksi ja 

mahdollisuuksien mukaan myös ovelta-ovelle-keräys. Toivomus hyväksyttiin. 

 

3. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 

Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2021. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 40 € ja 

nuorisojäsenen 23,00 €.  

 

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 

Vahvistettiin vuoden 2021 talousarvio liitteen 2 mukaiseksi. 

 

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

Päätettiin, että hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä. 

 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Aki Mäkirinta ja varapuheenjohtajaksi Reino 

Ruotsalainen. 

 

7. Valitaan hallituksen muut jäsenet 

Valittiin hallituksen jäseniksi Tuomas Kilpiniemi, Esko Kaukolahti, Jyrki Pakarinen, Hannu 

Lehtinen ja Jukka Sippola. 

 

8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi 2 toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Veikko Somerla ja Seppo Sahala sekä heille varahenkilöiksi 

Jarmo Salminen ja Jukka Sariola. 

 

9. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin 

Päätettiin, että hallitus saa valtuudet nimetä kerhon edustajat piirin kokouksiin. 



 

10. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen 

Päätettiin, että piirihallitukseen osallistuu Aki Mäkirinta ja hänen varamiehenään Reino 

Ruotsalainen. 

 

11. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta 

liittokokouksiin 

Päätettiin, että hallitus saa valtuudet nimetä kerhon edustajan liittokokouksiin. 

 

12. Päätetään siitä, miten sääntöjen 9 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu toimitetaan 

jäsenille 

Päätettiin, että vuosikokousten kutsut toimitetaan jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen 

verkkosivuilla. 

 

13. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä 

tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu 

Tällaisia asioita ei ollut. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

_______________________   __________________________ 

Aki Mäkirinta     Reino Ruotsalainen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 _______________________   __________________________ 

 Hannu Lehtinen    Jyrki Pakarinen 

 Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 

 


