
POHJOIS-KARJALAN   PÖYTÄKIRJA 1 
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY 
 

Yhdistyksen vuosikokous  
Joensuu     23.11.2022 

Aika: Keskiviikko 23.11.2022 klo 19.00–19.30 
Paikka: Onttolan rajasotilaskodin auditorio, Ampujantie 2 80510 ONTTOLA 
 
Asialista 
 
1 § Kokouksen avaus 
 -Harri Norismaa, yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00 
 
2 § Kokouksen järjestäytyminen: Kokouksen puheenjohtajan valinta  
 -Harri Norismaata ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi 
 -Puheenjohtajaksi valittiin Harri Norismaa 
 
3 § Kokouksen sihteerin valinta 
 -Sihteeriksi valittiin Mikko Frisk 
 
4 § Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2) 

-Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Halonen ja Ari Heiska-
nen 

 
5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (säännöt 8§) 

-Sääntöjen mukaan vuosikokouksen kutsu on toimitettava/esitettävä vähintään viik-
koa ennen kokousta. 
-Todettiin, että kutsu vuosikokoukseen julkaistiin Sanomalehti Karjalaisen järjestö-
palstalla 9.11. ja 13.11.2022 ja yhdistyksen nettisivuilla 3.11.2022. 
 

6 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 -Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 
7 § Jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden määrääminen vuodelle 2023 

-Hallitus esittää, että jäsen- ja liittymismaksut pidetään entisellään 
 -Päätettiin, että jäsen- ja liittymismaksu 20 euroa 
 
8 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 -Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman 
 -Toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
 
9 § Talousarvio vuodelle 2023 
 -Sihteeri-taloudenhoitaja esitti talousarvion 
 -Talousarvioesitys hyväksyttiin 
 
10 § Hallituksen palkkiot sekä matkakorvausten perusteet 
 -Hallitus esittää, ettei makseta palkkiota puheenjohtajalle eikä muille 
 yhdistyksen hallituksen jäsenille. 
 -Hallitus esitti, että matkakulut korvataan yleisten matkustussääntöjen 
 mukaisesti. 
 -Hyväksyttiin edellä mainitut kohdassa käsitellyt 
 
11 § Hallituksen jäsenten määrä 



       2 (2) 

-Yhdistyksen hallituksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6-9 varsinaista jä-
sentä ja kolme varajäsentä. 
-Hallitus esitti, että yhdistyksen hallitukseen toimintakaudelle 2023 valitaan 
yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä 
-Hyväksyttiin edellä mainitut kohdassa käsitellyt 
 

12 § Yhdistyksen hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 
-Puheenjohtaja toiminut Harri Norismaa ilmoitti olevansa käytettävissä puheenjohta-
jan tehtävään.  
-Ehdotettiin ja kannatettiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Norismaata.  
-Norismaa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. 
-Harri Norismaa esitti yhdistyksen hallitukseen 2023 valittavaksi seuraavat henkilöt; 

-Anna-Liisa Ala-Poikela 
-Marko Halonen 
-Jyri Huusko 
-Pekka Nevalainen 
-Ari Heiskanen 
-Liisa Pietarinen (rahastonhoitaja-sihteeri) 
-Ville-Petteri Pulkkinen 
-Aki Hankilanoja (hallituksen varsinaiset jäsenet) 

  
 -Ted Puusa 
 -Ville Leinonen 
 -Ilpo Pohjola (varajäsenet) 

  
-Harri Norismaan esitystä kannatettiin, edellä mainitut henkilöt valittiin yhdistyksen 
hallituksen jäseniksi, varajäseniksi sekä rahastonhoitaja-sihteeriksi. 
 

13 § Toiminnantarkastajien ja heidän varamiesten valinta vuodelle 2023 
-Esitetään varsinaisiksi Raimo Luhanko ja Pekka T. Hyttinen. Varalle Otto Smolan-
der ja Pekka Laakkonen. 
-Edellä mainitut henkilöt valittiin toiminnantarkastajiksi ja varatoiminnantarkastajiksi. 

 
14 § Muut asiat 
 
15 § Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54 
 
 
Joensuussa 23.11.2022 
 
 
 
Harri Norismaa  Mikko Frisk 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Marko Halonen   Liisa Pietarinen 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
 
 


