
 

 

 
 

Kulutustutkimuksen seura ry   PÖYTÄKIRJA 

Sääntömääräinen vuosikokous 12.2.2009  6.3.2009 

 

Läsnäolijat:  Pirjo Laaksonen 

 Anna-Riitta Lehtinen 

 Minna Autio 

 Riitta Matilainen 

 Leena Savisalo 

 Visa Heinonen 

 Minna Lammi 

 Perttu Melkas 

 

 1  § Kokouksen avaus 

  Pirjo Laaksonen avasi kokouksen klo 16.05 

 

 2  §  Kokouksen järjestäytyminen 

  Valittiin puheenjohtajaksi Pirjo Laaksonen 

  Valittiin sihteeriksi Perttu Melkas 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Autio ja 

Riitta Matilainen. 

 

 3  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Todettiin että vuosikokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja 

  päätösvaltainen. 

 

 4  § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5  § Esitetään vuoden 2008 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 

lausunto 

Toimintakertomus hyväksyttiin niin, että viimeisen lauseen 

jatkoksi tehtiin lisäys: "...ja Minna Aution aktiivisen työpanoksen 

ansiosta." 

Anna-Riitta Lehtinen esitteli tilinpäätöksen: Pääosa tuloista tulee 

jäsenmaksuista noin 60 henkilöjäseneltä ja kolmelta 

organisaatiojäseneltä. Ylimääräistä tuloa saatiin viime vuonna 

Tilastokeskuksen maksullisesta ilmoituksesta seuran lehdessä. 

Yhteensä yhdistyksen tulot olivat vuonna 2008 3004€. 

Yhdistyksen kulut muodostuivat palkkioista, korvatuista 

matkakuluista ja  suurimpana kulueränä lehden painokuluista.  



 

 

Tilinpäätöksen ylijäämän oli 610,98€. Ylijäämä tullaan 

käyttämään seuraavan lehden painokuluihin.  

Yhdistyksen tilintarkastus tehtiin perjantaina 6.2.2009. 

Tilintarkastajina toimivat Satu Sasi ja Kirsti Ahlqvist. Luettiin 

tilintarkastuskertomus, joka puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä taloudenhoitajalle ja hallituksen jäsenille.  

   

 

Käydyssä keskustelussa todettiin, että henkilöjäsenten määrä ei 

luultavasti olennaisesti kasva; alan tutkijat Suomessa kuuluvat jo 

nyt melko kattavasti yhdistykseen. Yliopistotutkijoita olisi vielä 

mahdollista saada mukaan sekä mielenkiintoisten seminaarien 

kautta kun osallistujat liittyisivät samalla yhdistyksen jäseniksi. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne todennäköisesti kuitenkin 

vakiintuu organisaatiojäsenten lisääntymisen kautta. 

 

6  § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus 

taloudenhoitajalle ja hallituksen jäsenille. Esitettiin kiitokset vuoden 

työstä yhdistyksen talousvastaavalle Anna-Riitta Lehtiselle. 

 

7  § Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta varsinaisten ja kannattajajäsenten 

osalta. 

Päätettiin pitää jäsenmaksujen suuruus ennallaan, 25 euroa varsinaisilta 

jäseniltä, organisaatio-/kannattajajäseniltä 200 euroa, 10 euroa 

päätoimiselta perustutkinnon opiskelijalta. 

 

8  § Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2009 

Toimintasuunnitelma ei ollut valmis. Annettiin valtuudet uudelle 

hallitukselle hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2009 

hallituksen seuraavassa kokouksessa. Talousarvio hyväksyttiin 

vuodelle 2009. Ylijäämä on vuoden lopussa arviolta 900€, joka 

käytetään vuoden 2010 ensimmäisen lehden painokuluihin. 

Toimintasuunnitelmaan liittyvistä asioista keskusteltiin ja valtuutettiin 

hallitus viemää toimintasuunnitelmaa eteenpäin talousarvion puitteissa. 

 

 9  § Vahvistetaan hallituksen kokoonpano vuodelle 2009 

Hallitukseen valittiin (suluissa varajäsen): 

 

Johanna Moisander (puheenjohtaja) (Eva Heiskanen) 

Pirjo Laaksonen (Minna-Maarit Jaskari) 

Minna Lammi (Mika Pantzar) 

Juha Nurmela (Jussi Simpura) 

Visa Heinonen (Riitta Matilainen) 



 

 

Anu Valtonen (Anu Raijas) 

Minna Autio (Mirella Lähteenmäki)  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Anna-Riitta Lehtinen 

jatkaa talousvastaavana. Uutena sihteerinä aloittaa Perttu Melkas. 

Päätettiin, että kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään myös 

varajäsenille. 

 

 10  § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

Valittiin aikaisemmat tilintarkastajat Satu Sasi ja Kirsti Ahlqvist 

jatkamaan. Varatilintarkastajina jatkavat Johanna Leskinen ja Päivi 

Timonen. 

 

 11  § Ilmoitusasiat 

 Kevätseminaari pidetään 13.5. klo 14.00 alkaen otsikolla 

"Pelastaako kulutus Suomen lamalta?". Puhujina ovat Liisa 

Uusitalo, Mika Pantzar ja Antti Kuusterä. Paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. 

  

12  § Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15 

 

 

 

Pirjo Laaksonen       Perttu Melkas 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

Minna Autio   Riitta Matilainen 


