
 

22.5.2015 klo 16:30 

Wuolteen kartano 

Hämeenlinna 

 

Kevätkokous 2015 

Läsnä 28 henkilöä 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna-Maaria Lax avasi kokouksen klo 17:05. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna-Maaria Lax, esteellisyyden vuoksi 

esityslistan kohdan 9 puheenjohtajaksi valittiin Thea Korpi 

 

3. Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan 

valitseminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Gisela Forss, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Ines Westermark ja Kerttu. 

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014. 

 

7. Käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014 

Käsiteltiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014. 

 

8. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös 

Esitettiin toiminnantarkastajien Carita Alhosen ja Essi Polvisen antama lausunto ja 

vahvistettiin tilinpäätös. 

 

9. Päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille vuodelta 2014 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2014. 

 

10. Muut käsiteltävät asiat 

 

10.1 Helsinki Pride 

Yhdistyksen jäseniä kehotetaan osallistumaan Kesäkuun lopulla 

järjestettävään kulkueeseen. Lisäksi ohjelmassa on yhdistyksemme 

kahvi-ilta. Kanadan suurlähetystö on mahdollisesti sponsoroimassa 

transihmisille omaa kuorma-autoa kulkueeseen. 
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10.2 TransHelsinki 

Tapahtuman järjestää SETA aina marraskuussa 20:nen päivän paikkeilla. 

Yhdistys on järjestämässä perjantaille 20.11.2015 

urheilusyrjintäseminaaria. 

 

10.3 Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat syksyllä 2016 

Syystapaamisen yhteydessä (Hauholla jos mahdollista) on tarkoitus 

järjestää jäsenistölle 20-vuotsijuhlat samaan tapaan kuin oli 15-

vuotisjuhlat. Sen lisäksi yhdistys voisi järjestää TransHelsingin 

yhteydessä kaikille avoimen tilaisuuden. Voidaan myös harkita glamour-

bileiden järjestämistä Kaisaniemeen vanhaan tyyliin. 

 

10.4 Nettisivut 

Kristiina XL, Susanne, Ariella, Tuula-Marikaja Hanna-Maaria ovat 

palaveeranneet ja pohtineet uutta perusratkaisua, joka on myös jo 

löytynyt. Nettisivut muodostaisivat sekä julkisen osion että 

”jäsenhuoneen”. Ariella on projektivastaava, joka valtuutettiin 

kokoamaan ryhmä. Asia etenee vapaaehtoisvoimin ja resurssein. 

Tavoitteena on saada perussivut ensin julkaistua. 

 

10.5 Kevät- ja syystapaamisten järjestäjä 

Anukatariina järjestää vielä syksyn 2015 tapaamisen, mutta ensi 

vuodeksi tarvitaan uusi järjestäjä. Vapaaehtoiset saavat ilmoittautua. 

 

10.6 Puheenjohtajan valinta syksyllä 

Minna-Maaria Lax luopuu puheenjohtajuudesta tämän vuoden lopussa, 

joten uusi puheenjohtaja tulee valittavaksi syyskokouksessa. Minna-

Maaria ilmoitti seuraavaksi tavoitteekseen saada taitoluistelussa miesten 

sarjassa housupakko pois. 

 

11. Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:05 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Puheenjohtaja Minna-Maaria Lax Puheenjohtaja Thea Korpi 

 

 

___________________________ 

Sihteeri Gisela Forss 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

Ines Westermark Kerttu 


