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HELSINGIN TEKNISTEN KOKOOMUS RY:N VARSINAINEN KOKOUS 

29.9.2020 KLO 17.00  

SKYPE-kokous 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Tamminen avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Tamminen, sihteeriksi Ville 

Valta ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jukka Örmälä ja Olli 

Laine 

 

 Osanottajat: Jukka Tamminen, Olli Laine, Juha Salin, Jukka Örmälä 

jaVille Valta. Kokouksesta oli ilmoitettu sähköpostilla kaikille jäsenille 

21.9., joten todettiin ,että kokouskutsu vastaa säännöissä mainittua 

kirjallista kutsua ja on lähetetty vähintään viikkoa ennen kokousta. 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslista (Liite 1) hyväksyttiin sellaisenaan 

 

5. Toimintakertomus (Liite 2) hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Kokous käsitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä 

vahvisti tilinpäätöksen (Liite 3. 

 

7. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

 

8. Toimintasuunnitelma (Liite 4) käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

 

9. Toiminnan tarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

 

10. Päätettiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 52 € vuodelle 2020 josta 

yhdistyksen osuus on 12 € (vuoden 2019 jäsenmaksu oli 52 €). 

Kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi vuodelle 2020 päätettiin 100 € 

(sama kuin v 2019). Koska vuoden 2021 jäsenmaksu peritään ennen 

seuraavaa vuosikokousta, päätettiin jäsenmaksu pitää saman suuruisena 

myös vuonna 2020, mikäli puolueen perimä taso ei nouse nykyisestä 

tasosta. 

 

11. Toiminnan tarkastajaksi valittiin DI Olli Laine Helsingistä ja varalle DI 

Paavo Härö Helsingistä. 

 

12. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Tamminen 

 

13. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 5 jäsentä puheenjohtajan lisäksi 

 

14. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin , Jukka Ikonen, Juha Salin, Jukka 

Örmälä,, Matti Rauko ja Ville Valta 
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15. Yhdistyksen edustajaksi ja varaedustajaksi kunnallisjärjestön kokouksiin, 

piirikokouksiin, sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus 

nimetä edustajansa valittiin puheenjohtaja Jukka Tamminen. Mikäli 

puheenjohtaja on estynyt osallistumaan tilaisuuksiin, niin tällöin 

ensisijainen edustaja on varapuheenjohtaja ja hänenkin estyneenä ollessa 

puheenjohtaja sopii kuka hallituksesta on tuuraaja.  

 

16. Selostus poliittisesta tilanteesta. Juha Salin kertoi Porin puoluekokouksen 

kuulumiset. 

 

17. Ei muita asioita 

 

 

 

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 Jukka Tamminen   Ville Valta 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

 Olli Laine    Jukka Örmälä 
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HELSINGIN TEKNISTEN KOKOOMUS RY:N VARSINAINEN KOKOUS 29.9.2020 KLO 

17.00 ALKAEN . 

SKYPE-kokous 

 

 

 

ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

 

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

 

5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimivuodelta (Liite 2) 

 

6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös (Liite 3) 

 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 

 

8. Käsitellään toimintasuunnitelma (Liite 4) 

 

9. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta 

 

10. Määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään talousarvio 

 

11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 

 

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

 

13. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä 

 

14. Valitaan hallituksen muut jäsenet 

 

15. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, sekä 

muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa 

 

16. Käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kokouksen 

jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta 

 

 

17. Muut asiat 

 

18. Kokouksen päättäminen 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
JÄSENISTÖ 
 
 Kulunut vuosi oli yhdistyksen 49 toimintavuosi. Yhdistyksen 

jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 13 ja lopussa 14. 
Jäsenmaksun maksaneita oli 14. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 52 € 
/ jäsen, josta puolueelle menevä osuus oli 40 € ja yhdistykselle 
jäävä osuus 12 €. Opiskelijajäseniltä jäsenmaksu oli vain 
puolueelle menevän osuuden suuruinen eli 36 €. 

 
KOKOUKSET 
 Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.03.2019 Helsingin 

Suomalaisella Klubilla. 
 
MUU TOIMINTA Yhdistyksen jäsenistöä kokoontui Joululounaan merkeissä Klubilla 

Joulun alla.2019. 
 
 Yhdistys teki tutustumismatkan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja 

Tsernobylin / Pritjabin kaupunkiin 21.5-27.5.2019 välisenä aikana. 
Matkaan osallistui 5 jäsentä. Matkaan sisältyi käynti Suomen 
Ukrainan suurlähetystössä, jossa tapasimme Suomen 
Suurlähettilään ja Sotilasattasean sekä vierailuja lukuisissa Kiovan 
historiallisissa kohteissa ja museoissa. Tsernobylissä osallistujat 
saivat paikallisen oppaan taholta yksityiskohtaisia selostuksia 
Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tapahtumista  huhti-
toukokuussa v 1986 ja tämän hetken tilanteesta laitoksella ja sen 
lähiympäristössä.  

  
 
HALLITUS 
 Vuoden 2019 hallituksen Puheenjohtajana oli Yli-insinööri Jukka 

Tamminen, varapuheenjohtajana DI Jukka Örmälä ja sihteerinä DI 
Ville Valta. Taloudenhoitajana toimi puheenjohtaja. Muina jäseninä 
olivat, Toimitusjohtaja Jorma Hakala, DI Matti Rauko, Johtaja Juha 
Salin ja ins. Hirvo Salonen. Toiminnan tarkastajana oli 
Liiketoimintajohtaja Jukka Ikonen. Hallitus kokoontui virallisesti 4 
kertaa. Tämän lisäksi hallitus tapasi muutamia kertoja 
epävirallisissa merkeissä. 

 
 Yhdistyksen Puheenjohtaja osallistui aktiivisesti Helsingin 

Kokoomus ry:n kokouksiin yhdistyksen edustajana. 
 
TALOUS 
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 Yhdistyksen talous ilmenee tilinpäätöksestä. Voitto tilivuonna oli 
120,85 € ja taseen loppusumma 1365,26 €. 
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Tilinpäätös ja Toiminnantarkastuskertomus 
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 
Helsingin Teknisten Kokoomus ry:n jäsenille 
 

Olen tarkastanut Helsingin Teknisten Kokoomus ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen 
liitetietoineen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019. 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 
 
Hallituksen vastuu 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä, että ne 
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimisesta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty. 

 
Toiminnantarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenani on riippumattomana toiminnantarkastajina antaa lausunto 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä hallinnon tarkastuksen osalta 

tarvittaessa esittää tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvelvollisille. 
 
Tilintarkastuksen olen suorittanut Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
kohtuullisen varmuuden saavuttaminen siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus 

ovat olennaisilta osin oikein laaditut ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet 
yhdistyslain mukaisesti. Olosuhteisiin nähden asianmukaisten 
tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteleminen ja valitseminen perustuvat harkintaan, 

johon kuuluu vahingosta tai väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 
riskin arvioiminen. 
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Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia 
tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten. 
 

Lausunto 
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 120,85 €, tase, jonka 

loppusumma 31.12.2019 on 1 365,26 € ja toimintakertomus antavat kirjanpitolain ja 
muun noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen tiedot ovat yhdenmukaisia. 
 

 
 
Helsingissä    22   /  09    2020 

 
 

Jukka Ikonen 
 

Jukka Ikonen    
DI   
  

Helsinki  
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HELSINGIN TEKNISTEN KOKOOMUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 
 
 

1. Jäsenhankintaa tehostetaan. Tavoitteena jäsenmäärän nosto n. 15. 
 

2. Yhdistys tekee kevätretken Ukrainaan 15.4.-21.4.2020, mikäli COVID-19 
viruspandemia ei estä matkaa. 

 
3. Syksyllä pidetään 2-3 hallituksen kokousta 

 
4. Yhdistys aktivoituu omien nettisivujen käytössä ja kehittää niiden sisältöä edelleen. 

 
5. Vuosikokous pidetään maaliskuussa 2021 

 
 


