
 
 
PÖYTÄKIRJA 
28.5.2020 
 

ADOPTIOPERHEET RY:N KEVÄTKOKOUS 

Aika: to 28.5.2020 klo 17.00 

Paikka: Teams -kokous (Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki) 

Läsnä: Pauliina Pulkkinen, Laura Paloposki, Joonas Lyytinen, Seija Mononen, Leena Virtanen, Tiina Kröger 

ja Piia Vanhatalo. 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen avasi kokouksen 17.01.  

 

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA 

TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen, 

sihteeriksi toiminnanjohtaja Jenny Nyman sekä pöytäkirjantarkastajiksi, ja tarvittaessa 

ääntenlaskijoiksi, Piia Vanhatalo ja Leena Virtanen.  

 

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle 

vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille postitettavassa 

jäsenlehdessä tai tiedottamalla siitä yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen 

kotisivuilla 13.5.2020, ja kutsu on lähetetty jäsenille myös sähköpostitse.   

Eduskunta hyväksyi Lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid- 19 epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi. Lain 5§:n mukaan 3 momentin mukaan: ”Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin 
ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole 
hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.” 
 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 
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Esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.  

 

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ 

HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE 

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille.  

 

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Muita asioita ei ollut.  

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.  

 

Vakuudeksi:  

 

 

 

Pauliina Pulkkinen    Jenny Nyman 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

Piia Vanhatalo    Leena Virtanen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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