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Aika: torstaina 15.04.2021 klo 18.00

Paikka: Etäkokous

1  KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Laitetaan nimilista kiertämään.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Nimilista kierrätettiin, sihteeri kirjasi
etäyhteydellä osallistuneiden nimet listaan.

2  JÄRJESTÄYTYMINEN
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2) Valitaan kokoukselle sihteeri.
3) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa

ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyri Chryssanthou ja sihteeriksi Christa Chryssanthou.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Rantanen ja Maarit Huuhka.

3  TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sääntöjen 11 §:ssä todetaan: Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa halli-
tuksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sääntöjen 12 § toteaa kokouksen laillisuudesta seuraavaa: Ilmoitus yhdistyksen kokouksen
ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti tai sähköpostitse lähetettävä
kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen eniten levinneessä
sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu julkaistaan Uudenkaupungin Sanomissa, Laitilan Sanomissa ja Vakka-Suomen
Sanomissa 8.4.2021. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 5.4.2021.
PÄÄTÖS:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4  VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Esityslistaan tehtiin muutos: Koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala Tyks Vakka-Suomen
sairaalasta oli kertomassa Diabetesosaamiskeskushankkeesta. Muutoin kokous eteni
esityslistan mukaisesti.

5 DIABETESOSAAMISKESKUSHANKE
Koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala Tyks Vakka-Suomen sairaalasta oli kertomassa
Diabetesosaamiskeskushankkeesta. Riikan käyttämä diaesitys on tämän pöytäkirjan
liitteenä. Keskusteltiin alustavasti mahdollisuudesta mennä vierailulle
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Diabetesosaamiskeskukseen kun kaikki diabetespalvelut ovat muuttaneet saman katon alle,
mahdollisesti syksyllä 2021.

6  KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Yhdistyksen sihteeri esittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen.
Toimintakertomus on ollut nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla kokouskutsun yhteydessä.
PÄÄTÖS:
Sihteeri esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen kokoukselle. Hyväksyttiin
toimintakertomus muutoksitta.

7  KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020
Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen.
PÄÄTÖS:
Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen kokoukselle. Hyväksyttiin tilinpäätös.

8  TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Yhdistyksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien kertomuksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien kertomuksen ääneen kokoukselle ja se oli
kokouksessa alkuperäisenä nähtävillä. Hyväksyttiin kertomus.

9  PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja keskustellaan vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2020.
PÄÄTÖS:
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2020.

10  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
1. Sopeutumisvalmennuskurssi metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta

sairastaville.
Fysioterapeutti Jenni Lehto Laitilan terveyskodista oli ennen kokousta yhteydessä sihteeriin
ja pyysi jakamaan tietoa kurssista. Kurssi toteutetaan Laitilan terveyskodin tiloissa sekä
kurssiin kuuluu myös etäkuntoutusta. Kurssi on maksuton ja kurssille haetaan Kelan
hakemuslomakkeella. Lisätietoja kurssista saa fysioterapeutti Jenni Lehdolta, p. 044 745
0057. Kurssin mainos on tämän pöytäkirjan liitteenä.

11  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Uusikaupunki ___/___ 2021
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pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: Toimintakertomus 2020, tilinpäätös 2020, toiminnantarkastajien kertomus,
Diabetesosaamiskeskushanke-diaesitys, Sopeutumisvalmennuskurssi metabolista oireyhtymää ja
tyypin 2 diabetesta sairastaville-mainos


