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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 1.3.2023 klo 18.00 Espoon Otaniemessä Väre-
rakennuksessa osoitteessa Otaniementie 14, Espoo. Katso saapumisohje alla. Tarjoilun vuoksi 
osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään päivää ennen (28.2.) linkistä 
https://forms.gle/Lg3QgbHGKjianenT8 tai s-postitse sihteeri@tukiry.net. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 7§ ja oheisen esityslistan mukaiset asiat. Kahvi- ja pullatarjoilu. 
 
ETÄNÄ OSALLISTUMINEN 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Käytämme Zoom-sovellusta. Etänä osallistuvien on 
ilmoittauduttava etukäteen viimeistään päivää ennen (28.2.) edellä mainitusta linkistä tai s-postitse. 
Kokoukseen liittyminen on helppoa – vain klikkaamalla linkkiä. Linkki ja kokousmateriaali saapuvat 
ilmoittautuneille s-postitse. Mikäli Zoom ei ole entuudestaan tuttu, saapuvasta materiaalista 
löytyvät myös lyhyet helppotajuiset ohjeet. Tarvittaessa apua saa toki myös suoraan sihteeriltä. 
 
ESITYSLISTA 
 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kutsu lähetetty jäsenistölle s-postilla, tarvittaessa postitse ja ollut esillä 

yhdistyksen nettisivuilla 14 vuorokautta ennen kokousta. 

4§ Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5§ Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima esitys toimintakertomukseksi vuodelta 

2022. 

6§ Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2022. 

7§ Esitetään toiminnantarkastajan laatima lausunto.  

8§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille. 

9§ Muut asiat 

10§ Kokouksen päättäminen 

 

https://forms.gle/Lg3QgbHGKjianenT8
mailto:sihteeri@tukiry.net


SAAPUMISOHJE 

 

 

 

 

 

    

Tavataan Väre-rakennuksen aulassa, josta lähdetään yhtä matkaa 

kokoustilaan. Alla olevan kuvan sisäänkäynti johtaa suoraan haluttuun 

aulaan. Aulassa on myös vahtimestareiden koppi. Jos on vaikeuksia löytää 

perille, soita Tuen sihteerille 0400 410 130. 

Autolla: Talon vieressä on 2 h pysäköintipaikkoja (navigaattoriin osoite 

Biologinkuja, Espoo) ja lähellä taloa 8 h pysäköintipaikkoja (navigaattoriin 

osoite Maarintie 9, Espoo). Katso kartta alla. 

Julkisilla: Metropysäkki Aalto-yliopiston asema on suoraan Väre-

rakennuksen sisällä (ks. kartta alla). Kätevää eikö vain! Busseilla pääsee 

myös hyvin lähelle rakennusta. 

 

SISÄÄNKÄYNTI 



 

 

Sinisellä merkitystä 2 h pysäköinnistä punaista katkoviivaa pitkin pääsee talon läpi. Vihreällä 

merkitystä 8 h pysäköinnissä kävelee Biologinkujaa pitkin sisäänkäynnille noin 3–4 min. 

 

SISÄÄNKÄYNTI 

PYSÄKÖINTI 8 h 

PYSÄKÖINTI 2 h 

METRO 

TAPAAMINEN 

AULASSA 

20 metriä 


