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PÖYTÄKIRJA

SAIMAAN VIITOSET RY:n OH5AB:n VUOSIKOKOUS 2022 

Aika ma 28.2.2022 klo 18.30

Paikka LINKKI, Lappeenranta

Läsnä 9 jäsentä

1.
Kokouksen avaus

Saimaan Viitoset ry:n puheenjohtaja Vesa Pakarinen, OH5MNH, avasi 
kokouksen.

2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut 
toimitettu kirjeitse 10.2.2022 ja sähköpostitse 19.2.2022.

3.
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kokouksessa esitetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4.
Kokouksen virkailijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden 
valitseminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saarinen, OH5TZ, ja sihteeriksi 
Vesa Pakarinen, OH5MNH. Pöytäkirjan tarkastajia sekä ääntenlaskijoita ei 
kokouksessa valittu. Kokouksessa päätettiin kokouksen puheenjohtajan ja 
sihteerin allekirjoittavan kokouksen pöytäkirjan.

5.
Läsnä olleet äänioikeutetut jäsenet

Kokouksessa oli läsnä 9 äänioikeutettua jäsentä.

6.
Toimintakertomuksen esittäminen
  

Toimintakertomus vuodelta 2021 esitettiin (OH5MNH).
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7.
Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Petri Seppäsen OH5EIL laatima vuoden 2021 tilinpäätös esitettiin 
tuloslaskelman ja taseen muodossa. Toiminnantarkastajien lausunnon 
kertomusmuistioineen esitti kiitosmaininnoin toiminnantarkastaja Timo Suutari,
OH5WY.

8.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Kokouksen kuultua toiminnantarkastajien esittämän lausunnon, vahvistettiin 
toimintakertomus ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus hyväksyttiin.

9.
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

Hallituksen laatima toimintasuunnitelma 2022 hyväksyttiin korjauksella  
kohtaan 14. VHF toistin muutetaan muotoon UHF toistin.

10.
Liittymis- ja jäsenmaksu, jäsenmäärä, kannatusmaksu

Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun suuruus 2022 on 30 euroa / jäsen. 
Alle 20-vuotiaalta tai päätoimiselta opiskelijalta peritään jäsenmaksuna 20 
euroa. Kannatusmaksusta sovitaan hallituksen toimesta joustavasta 
menettelystä kannattajan kanssa.
Kerhon jäsenmäärä vuoden lopussa oli 50.

10.
Kuluvan vuoden talousarvio

Vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin.

12.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot, sekä muu kulukorvaus

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. 
Yhdistyksen jäsenelle maksetaan korvaus kaukopuheluista ja muusta 
yhdistyksen puolesta hallituksen päätöksen mukaan toimimisesta vieraalla 
paikkakunnalla (matkakulut ja majoitus) edullisimman taksan mukaan tositteita
vastaan.
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13.
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pakarinen, OH5MNH yksimielisesti.

14.
Hallituksen muun neljän jäsenen valitseminen

Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi seuraavat neljä jäsentä: Petri 
Seppänen, OH5EIL, Heikki Launis, OH5XO, John Ahlbom, OH5NZ ja Tomppa
Jurvanen, OH5ELO. Valitut henkilöt ovat lupautuneet jatkamaan edellisen 
toimintakauden mukaisissa tehtävissä vielä tämän toimintakauden ajan.

15.
Kerhomestarin ja kalustonhoitajan sekä QSL-hoitajan valitseminen

Kerhomestarin ja kalustonhoitajan tehtävistä vastaa hallitus.
Lähtevien QSL-korttien hoitajan jatkaa Heikki Launis, OH5XO.

16.
Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Sutari, OH5WY ja Kati Näppäri, 
OH5HMV.
 

17.
Jäsenten vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat

Esityksiä ei ollut.

Hallituksen esitys vuosikokoukselle

Esityksiä ei ollut.

 18.
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Vakuudeksi:
Seppo Saarinen OH5TZ Vesa Pakarinen OH5MNH
Puheenjohtaja Sihteeri


