
 
 
 
 
 
 

Espoon ympäristöyhdistyksen syyskokous  
 
Aika  20.10.2020 klo 18:00 
 
Paikka  Lagstadin vanha koulu 
 
Läsnä:  Erkki Kaarnamo, Leena Kauppila, Jorma Laine, Rainer Lahti, Salla Nurkkala, Anni 
Simola, Juha Solantie, Raimo Volanen, ja etäyhteydellä Arja Heinämäki, Jaana Hytönen, 
Kristiina Mod 
 

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja 
ääntenlaskijoiden valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Simola ja sihteeriksi Leena Kauppila. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Solantie ja Raimo Volanen. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja työjärjestyksen 

vahvistaminen  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vahvistettiin kokouksen työjärjestys. 
 

3. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodella 2021 
 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio ehdotukset jaettiin kokouksessa ja ne ovat myös 
liitteinä luettavissa tapahtumasivuilta. Keskusteltiin mahdollisuuksista hakea 
avustusta yhdistyksen toimintaan Espoon kaupungilta ja päätettiin selvittää 
yleisavustuksen mahdollisuutta.  
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2021.  

 
4. Päätetään jäsenmaksun suuruus 

 
Keskusteltiin jäsenmaksusta ja päätettiin, että noudatetaan SLL:n päättämiä 
jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on 38€ varsinaiselta jäseneltä ja 15 € perheenjäseneltä. SLL 
tilittää Espyylle jäsenmaksuista 7,60€ ja 3,0€. 

 
Erkki Kaarnamo ehdotti, että työttömille olisi alennettu jäsenmaksu. Syyskokous 
esittää, että asia otetaan esille Uudenmaan piirihallituksen kokouksessa, jossa asia 
voidaan ottaa esille ja viedä eteenpäin SLL:n hallituksen/valtuuston päätettäväksi. 
voidaan päättää. 

 
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2021 

 
Anni Simola valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana 2021. 

 
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  



 
 
 
 

Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksessa voi olla 
enintään 10 varsinaista jäsentä. Aikaisemmin valitut jäsenet, jotka 
jatkavat vielä vuoden 2021: Eija Bär, Pirjo Itkonen, Kristiina Mod, 
Mikko Partio ja Juha Solantie. 

 
Valittiin 5 uutta hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudelle 2021-2022. 
Erovuorossa olevista jäsenistä valittiin jatkamaan: Erkki Kaarnama, 
Rainer Lahti ja Raimo Volanen 
Lisäksi valittiin uusiksi jäseniksi: Leena Kauppila ja Salla Nurkkala. 

 
7. Valitaan hallituksen varajäsenet 

 
Hallituksen varajäsenet (4) valitaan vuosittain uudestaan. Riitta Salmela ja Virpi Sahi 
jatkavat varajäseninä. Lisäksi hallituksesta erovuorossa ollut Veikko Solantie valittiin 
varajäseneksi. Valtuutettiin hallitus valitsemaan vielä myöhemmin yksi varajäsen lisää.  
 

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
 
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Petro Pynnönen ja 
varatoiminnantarkastajana Arja Heinämäki suostumuksensa mukaisesti. 
 

9. Hallituksen esittämän sääntömuutosesityksen hyväksyntä 
 
Vuosikokoukselle on esitetty sääntöjenmuutosta, joka jaettiin liitteenä ja on myös 
liitteenä luettavissa tapahtumasivuilta. Kokouksessa keskusteltiin joistakin 
sääntömuutoksen sanamuodoista. Hallitus valtuutettiin vielä tarkistamaan nämä 
keskustelua herättäneet sanamuodot. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa 21.10. 2020 
 
 
 
Anni Simola    Leena Kauppila 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu:    Espoossa   __/__2020 
 
 
_________________________________________  ________________________________________ 
Juha Solantie   Raimo Volanen 


