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Kehä-Espoon osasto syyskokous 28.11.2022 

Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, Espoo  

 

 

Pöytäkirja  
 

1. Kokouksen avaus  

 Osaston puheenjohtaja Antti Terävä avasi kokouksen klo 18.05  

 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen  

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin osaston puheenjohtaja Antti 

Terävä ja sihteeriksi osaston sihteeri Ulla Laukkanen   

 
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen  

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Paajanen ja Pirkko Salminen  

 

4. Kahden ääntenlaskijan valitseminen  
Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Paajanen ja Pirkko Salminen  

 

5. Todetaan osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa  

Syyskokouksessa oli paikalla 15 osaston henkilöjäsentä. He kaikki ovat osaston 

äänioikeutettuja jäseniä. (liite 1) 
 

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokouskutsu on toimitettu osaston jäsenille jäsenkirjeen 2/2022 mukana 

syyskuun alussa. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu lokakuussa osaston RedNet -
sivuilla, osaston facebook -sivulla ja tapahtumana sekä viestinä vapaaehtoisille 

Punainen Risti Omassa ja lähetetty niille jäsenille, jotka ovat antaneet luvan 

lähettää sähköpostia.  

- Osaston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos kutsu on toimitettu viikkoa 
ennen kokousta ja paikalla on vähintään kolme osaston äänivaltaista jäsentä  

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen osastokokouksen työjärjestykseksi  

- Kokousmateriaalit on lähetetty etukäteen ilmoittautuneille osallistujille 

sähköpostilla  
Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin osastokokouksen työjärjestykseksi. 

(liite 2)  

8. Huomionosoitukset 

Merkitään tiedoksi seuraavat huomionosoitukset:  
Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus on myöntänyt osaston hakemuksesta 

ansiomerkin osaston vapaaehtoisille: Karin Helo, Liisa Kuusela, Pirjo Miettinen 

ja Airi Saxberg 



                                 Syyskokous 28.11.2022 
 

Kehä-Espoon osasto  

 

 

  

 

 

2/3 

- Vähintään 6 v. aktiivisuus SPR:ssä tai Vapepassa toimien luottamus- tai 
muissa vastaavissa vapaaehtoistehtävissä sekä osaston jäsenyys.  

Osaston hallitus on myöntänyt aktiivimerkin seuraaville osaston vapaaehtoisille: 

Ulla-Riitta Jokivalli, Anja Roos ja Johanna Tanhuanpää 

- Vähintään 3 vuotta aktiivinen vapaaehtoinen ja osaston jäsenyys. 

Huomionosoitukset ojennetaan tässä kokouksessa, mikäli henkilöt ovat 
paikalla.  

Johanna Tanhuanpäälle ojennettiin aktiivimerkki. Seniorikerholaisille 

huomionosoitukset ojennettiin seniorikerhon tapaamisessa päivällä 28.11.2022 

 
9. Hyväksytään osaston toimintasuunnitelma 2023 ja vahvistetaan osaston 

talousarvio vuodelle 2023 sekä kuullaan osaston hallituksen katsaus osaston 

toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta.  

Puheenjohtaja Antti Terävä esitteli toimintasuunnitelman 2023 ja 
rahastonhoitaja Mirja Rasa talousarvion 2023.  

Päätös: Osaston toimintasuunnitelma 2023 (liite 3) hyväksyttiin ja talousarvio 

2023 (liite 4) vahvistettiin.  

 
10. Valitaan osastolle puheenjohtaja toimikaudelle 2023–2024 

Erovuorossa puheenjohtaja Antti Terävä, toimintavuodet eivät kuitenkaan ole 

täynnä.  

Päätös: Valittiin osaston puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024 Antti Terävä   

 
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2023–2024 Erovuorossa 

jäsenet Rami Kujanpää, Mirja Rasa ja Ulla Laukkanen. Rami Kujanpää on 

ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle.  

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi kaudelle 2023–2024 Johanna Tanhuanpää, 
Mirja Rasa ja Ulla Laukkanen 

 

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2023  

Osaston hallitus esittää, että toiminnantarkastajaksi valitaan Kalle Kivimaa ja 
varatoiminnantarkastajaksi Marju Pohjola. Molemmat ovat antaneet 

suostumuksensa ao. tehtävään ja he ovat Punaisen Ristin kouluttamia 

toiminnantarkastajia sekä perehtyneet osaston käyttämään taloushallinto-ohjelma 

Procountoriin.  

Päätös: Osaston toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle Kivimaa ja 
varatoiminnantarkastajaksi Marju Pohjola 

 

13. Muut mahdolliset asiat 

Osastokokoukselle 21.11.2022 mennessä jätettyjä muita asioita ei ole  
 

14. Kokouksen päättäminen  

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50  
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__________________________ ___________________________ 

Antti Terävä    Ulla Laukkanen 
puheenjohtaja     sihteeri 

 

 

 
 

Punaisen Ristin Kehä-Espoon osaston sääntömääräisen syyskokouksen 28.11.2022 

valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet 

sen oikeaksi ja vastaavan kokouksen kulkua. 
 

Espoo ___ / ___ 2022   Espoo ___ / ___ 2022 

 

 

 

__________________________ ____________________________ 

Heikki Paajanen    Pirkko Salminen      

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


