
 

 

 

 

 

 

HELSINGIN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYS RY     PÖYTÄKIRJA 
 
 
Vuosikokous 2019 
 
Aika:  28.8.2019, kello 18:10 - 20.22 
Paikka:  Colliers International Finland Oy, Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Saila Uusnäkki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Silvonen, sihteeriksi Martti Immonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Hakala 
ja Saila Uusnäkki. 

 
3. Osanottajien toteaminen 

Kokouksessa oli läsnä edustaja 14 huoneistosta ja valtakirjoilla edustettuna 47 huoneistoa. (liite 1) 
 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa esitettiin huomio, että alkuperäisen kokouskutsun liitteenä 
lähetetystä materiaalista puuttui joka toinen sivu. (liite 2) 

 
5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (liite 3) 
 
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen; toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajan lausunnon 

esittäminen 
Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös; toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto. (liite 4) 

 
7. Päätetään tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

Päätettiin, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan 
 
8. Päätetään toimenpiteistä, joita vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

Päätettiin, että tilikauden tulos 0,00 € kirjataan voitto- / tappiotilille. 
 
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle 

Päätettiin, että vastuuvapaus myönnetään hallitukselle, mutta avoimena olevan reklamaation johdosta isännöitsijälle ei 
vastuuvapautta vielä myönnetä. Vastuuvapautta käsitellään uudelleen seuraavassa jäsenkokouksessa. 

 
10. Talousarvio ja perittävät vastikkeet 

Päätettiin, että liitteenä (liite 5) oleva talousarvio hyväksytään ja talousarviossa mainitut vastikkeet hyväksytään vuoden 
2019 vastikkeiksi. Päätettiin pyytää tilintarkastajalta ja ARA:lta lausunto hissien uusimisen ja vesivahingon korjauskulujen 
jyvittämiseen. Päätettiin edistää kuntoarvioihin kirjattuja korjaustarpeita. 

 
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

Päätettiin maksaa kokouspalkkioita hallituksen puheenjohtajalle 200,00 € / kokous, hallituksen varsinaisille jäsenille ja 
varajäsenille 130,00 € / kokous sekä tilintarkastajalle kohtuullisen esitetyn laskun mukaisesti.  

  



 

 

 
12. Määrätään hallituksen jäsenten määrä (5-10 varsinaista + 3-10 vara) sekä valitaan hallituksen jäsenet 

Valittiin hallituksen jäsenet seuraavasti: 
 
Impivaaranpiha Rene Korpela ja varajäsen Mia Pirnes 
Liiketie  Jussi Silvonen, hallituksen puheenjohtaja 
Nuppukuja  Sari Aalto ja Saila Uusnäkki, hallituksen varapuheenjohtaja 
Veljestenpiha Tero Hiekkalinna ja varajäsen Marja Pulkkinen 
Laajavuorenkuja Heta Vallast, Eeva Rusila sekä varajäseniksi Miska Anttila ja Heidi Grönholm 
Hilatie  Päivi Ilkko ja varajäseneksi Juha Räsänen 
Nupikuja  varajäseneksi Salam Muhammed 
 
Todettiin että valitun hallituksen toimikausi alkaa välittömästi. 

 
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Tom Lindblom, DFK Oy:stä. Varatilintarkastajana jatkaa DFK Oy 
tilintarkastusyhteisö. 

 
14. Muut asiat 

 
14.1.  Päätettiin pykälien 6, 9 ja 10 yhteydessä käytyjen keskustelujen perusteella, että hallitus kutsuu koolle HELASin 

ylimääräisen jäsenkokouksen vuoden 2019 aikana. Jäsenkokouksen asialistalla on HELASin talouden suunnittelu 
sekä yhdistyksen toimintatapojen kehittäminen. 

14.2. Pesutuvan muuttaminen maksuttomaksi Laajavuorenkujalla. 
Päätettiin, että pesutupa muutetaan maksuttomaksi ja asukastoimikunta saa päättää mihin kerätyt varat käytetään. 

14.3. Parvekkeiden kuntokartoitus Laajavuorenkujalla. 
Päätettiin, että hallitus edistää yhdessä isännöitsijän kanssa korjauksia eri kohteissa kuntoarvioiden mukaisesti, 
mukaan lukien Laajavuorenkujan linjasaneeraus ja  parveke/julkisivuremontti. 

14.4. Linjasaneerauksen valmistelu Laajavuorenkujalla. 
Päätettiin, että hallitus selvittää mahdollisuuksia lisärahoitukseen mittavien Laajavuorenkujan remonttien osalta. 

 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:22 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
Jussi Silvonen      Martti Immonen 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
 
 
 
Tiina Hakala       Saila Uusnäkki 
pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja 


