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Mentor-klubin sääntömääräinen kevätkokous 

Aika: tiistai 24.05.2022 

Paikka: Teams 

Osallistujat: Ella Immonen, Sirja Lampainen, Emilia Nordström ja Roosa Oja-Lipasti 

 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

Kokous aloitettiin ajassa 17:07. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emilia Nordström ja sihteeriksi Sirja Lampainen. 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Roosa Oja-Lipasti ja Ella Immonen. 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Roosa Oja-Lipasti ja Sirja Lampainen. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Sääntömääräisestä kevätkokouksesta lähetettiin jäsenistölle kutsu kaksi viikkoa ennen toteutusajankohtaa. 
Tilaisuudessa oli läsnä koko Mentor-klubin hallitus, joten kokous todettiin lailliseksi.  

6. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen 

Toiminnantarkastaja Emmi Ahonen on tarkastanut Mentor-klubi ry:n hallituksen kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tilikaudelta 01.01.-31.12.2021 ja todennut järjestön toiminnan vuodelta 2021 hyväksytyksi. 
Emmi Ahonen on entinen Mentor-klubin hallituksen jäsen vuodelta 2020. Toiminnantarkastajan 
allekirjoitettu lausunto on tallennettu Dropboxiin Mentor-klubin kansioon.  

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Toiminnantarkastaja on todennut Mentor-klubin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sisältävän oikeat ja riittävät 
tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpito sekä tuloslaskelmat ja taseet ovat vuodelta 
2021 yhtenevät ja näin ollen hyväksytty. Toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta ja nykyisen hallituksen 
tarkastamana vuoden 2021 tilinpäätös on vahvistettu. Tuloslaskelmassa jäätiin reilusti plussalle, koska 
korona-aika rajoitti tapahtumien järjestämistä ja edelleen hankintoja.  

9. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Vuoden 2021 toimintakertomus on selkeä ja yksityiskohtainen, poikkeusolosuhteista huolimatta Mentor-
klubin toiminta on ollut aktiivista ja eteenpäin pyrkivää. Toimintakertomus tapahtumineen on HYY:n 
hyväksymä ja sen pohjalta on myönnetty rahallinen avustus järjestön toiminnalle vuodelle 2022. Dokumentti 
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on tallennettu Dropboxiin Mentor-klubin kansioon. Vuoden 2021toimintakertomus on Mentor-klubin 
hallituksen puolesta hyväksytty. 

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle 

Hyväksytyn tilinpäätöksen, kattavan toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta 
vuoden 2021 hallitukselle on myönnetty vastuuvapautus.  

11. Agronomiliiton stipendi 

Mentor-klubin hallituksen päätöksellä Agronomiliiton stipendi myönnettiin Emilia Nordströmille 
ansiokkaasta työstä Mentor-klubin eduksi ja järjestön näkyvyyden parantamiseksi.  

12. Muut mahdolliset asiat 

Ennen kesätaukoa pidetään hallituksen kokous perjantaina 03.06.2022 klo 16 alkaen.  

13. Kokouksen lopettaminen 

Kokous päätetään ajassa 17:39.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

Ella Immonen   Roosa Oja-Lipasti 

 

 

 

  


