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GLAUKOOMAYHDISTYS RY              
PÖYTÄKIRJA   
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOUS 2022 
 
 
Aika 27.4.22 klo 13.00 
Paikka Holiday Inn Helsinki City Centre, Elielinaukio 5, Helsinki  
Läsnä 
 
 
1.KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Ritva Kivimäeltä tervetuloa-toivotus klo 13.05 vuosikokoukseen osallistujille. 
Ennen varsinaisen kokouksen alkua Tiina Rautio Theasta kertoi kuivasilmäisyydestä ja 
kuivasilmäisyyden hoidosta. Puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan esitti toivomuksen, että 
vuosikokouksessa entisen kaavan mukaan olisi jatkossa lääkärin luento sekä keskustelua ja 
toiveita yhdistyksen kehittämisestä.  Yhdistyksen toiminta on koronasta aiheutuvista syistä 
kohdentunut tiedottamiseen, missä esillä on ollut yhdistyksen tehtävää kuvastava otsikko 
”Salakavala glaukooma – tietoa ja tukea”. Yhdistys on ollut mukana mm. järjestämässä 
verkkoluentoa kahdesti ja Glaukooma Käypä hoito -suosituksen laadinnassa. Myös 
yhdistyksen kotisivuja on uudistettu ja yhdistyksen jäseniksi liittyneiden määrä on kasvussa. 
Puheenjohtaja toi esille ajatuksen alueyhdistysten perustamisesta jäsenille heitä koskevien 
asioiden keskustelupaikaksi ja jätti mietintään, miten hyvinvointialueet lähtevät toimimaan. 
Lopuksi hän kiitti hallituksen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä sekä järjestösihteeriä 
mainiten, että on selvitty haasteista. Varsinaisen kokouksen hän aloitti klo 13.50. 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokouskutsu on julkaistu Jäsentiedotteessa 1/2022 (23.3.2022) sekä ollut nähtävillä 
yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on maininta mahdollisuudesta valtuuttaa asiamies 
osallistumaan puolestaan kokoukseen. Ilmoitus on tehty sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Todetaan läsnäolijat (liite 1) 
Läsnä 36 yhdistyksen jäsentä ja 2 ei jäsentä. 
Kahdella 2 valtakirjaa ja yhdellä 1, yhteensä 5 valtakirjaa. 
 
3.  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
sekä kaksi ääntenlaskijaa. 
Puheenjohtajaksi valittiin Patrik Metsätähti ja sihteeriksi Riitta Lindelöf,  
pöytäkirjantarkastajiksi Irmelin Lundström ja Seija Hautamäki sekä 
ääntenlaskijoiksi Heli Venho ja Anitta Tähti-Niemi. 
 
4. KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT (liite 2) 
Menettelytavoista ei kysyttävää, hyväksyttiin liitteen 2 mukaisiksi. 
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5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 
Kokouksen esityslistasta keskusteltiin, kohtaan 16 Muut asiat tuli käsiteltäväksi Helsingin 
glaukoomakerhon kirjelmä ”Glaukooman hoitotakuun toteutuminen HUS:n alueen 
ostopalveluyrityksissä” liite 10. 
Esityslista tällä lisäyksellä hyväksyttiin. 
  
6. YHDISTYKSEN 4. KUNNIAJÄSENEN KUTSUMINEN (liite 3) 
Hallitus on esittänyt, että Margaretha Lindfors kutsuttaisiin 4. kunniajäseneksi. 
Margaretha Lindfors on ollut hallituksen jäsen v. 2010-2021, ensin Pääkaupunkiseudun 
glaukoomapotilaat ry:n hallituksessa ja yhdistyksen laajennuttua valtakunnalliseksi v. 2013 
Glaukoomayhdistys ry:n hallituksessa. Hänen panoksensa glaukoomaan liittyvän tiedon 
jakajana ja tiedon jakamisen mahdollistajana on ollut merkittävä. Nyt hän toimii Helsingin 
glaukoomakerhossa vertaistukihenkilönä. 
Margaretha Lindfors kutsuttiin 4. kunniajäseneksi. 
 
7. VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021 (liite 4) 
Hyväksytään esityslistan liitteenä 4 oleva vuosikertomus vuodelta 2021. 
Hyväksytty. 
 
8.  TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO (liitteet 5-6) 
Hallituksen talousvastaava Arja Karti kävi tilinpäätöksen läpi kohdittain. 
Tilikausi oli alijäämäinen, mikä korvattu ylijäämällä edellisiltä vuosilta. 
Tiedotustoimintaan käytetyistä rahoista sekä kotisivujen ja jäsenrekisterin uudistuksista 
aiheutuvista kustannuksista käytiin vilkasta keskustelua. 
Tilintarkastajan lausunnossa ei ollut huomautettavaa. 
 
9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vastuussa olleille. 
 
10. EHDOTUS PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA VUONNA 2022 (liite 7) 
Hallituksen esitys. Yhdistyksen puheenjohtaja selvitti, mitä muutoksia hallituksen esityksessä 
oli entiseen verrattuna.  
Päätettiin hyväksyä esitys liitteen 7 mukaisesti. 
  
11. VARSINAISTEN JÄSENTEN JÄSENMAKSU JA KANNATUSJÄSENMAKSU VUONNA 2023 
Hallitus esittää kuluvan vuoden 2022 suuruisia jäsenmaksuja vuodelle 2023: 

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 25 euroa vuodessa 
Kannatusjäsenmaksu yksityisiltä jäseniltä 50 euroa vuodessa 
Kannatusjäsenmaksu oikeuskelpoisilta yhteisöiltä 100 euroa vuodessa 

Päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
12. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 (liitteet 8-9) 
Järjestösihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022.  
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Tähän kohtaan tuotiin muihin asioihin sovittu ”Glaukooman hoitotakuun toteutuminen…” 
puheenvuorolla, että yhdistys on jättänyt glaukoomapotilainen edunvalvonnan tekemättä, ja 
siksi on valmisteltu koeluontoista kyselyä glaukooman hoidosta Pääkaupunkiseudulla. 
Yhdistyksen puheenjohtaja totesi, että Glaukoomayhdistys ei ole mukana, sellaiseen ei ole 
työntekijöitä ja hyvinvointialueet ovat tulossa. Keskustelua jatkettiin useammassa 
puheenvuorossa, oltiin samaa mieltä/eri mieltä. 
Kokouksen puheenjohtaja ehdotti käsiäänestystä, kannattiko yhdistyksen laatimaa 
toimintasuunnitelmaa vai muutosta siihen. Tulos 15 – 15 ja puheenjohtajan kanta ratkaisi, 
että toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. 
Talousvastaava Arja Karti esitteli talousarvion vuodelle 2022. 
Talousarvio hyväksyttiin. 
        
13. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2022-2023 
Ritva Kivimäkeä ehdotettiin ja kannatettiin jatkavan puheenjohtajana. 
Valittiin Ritva Kivimäki puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023. 
 
14. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 
Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet (3) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet (3) 
toimintavuoden 2022: 

Mikko Hautamäki (varajäsen Heli Venho) 
Anneli Korkiakoski (varajäsen Irma Ropponen) 
Kimmo Piikkilä (varajäsen Elvi Soininen) 

 
Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet (3) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet (3): 

Arja Hellsten (varajäsen Maija Lehtiö) 
Arja Karti (varajäsen Anitta Tähti-Niemi) 
Aimo Kuorikoski (varajäsen Raili Saari) 

 
14.1 Hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä 
kahdeksi toimintavuodeksi 2022-2023 
 
14.2 Hallitukseen valitaan varsinaisille jäsenille (3) henkilökohtaiset varajäsenet 
kahdeksi toimintavuodeksi 2022-2023  
 
Hallituksen sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet olivat kaikki halukkaita jatkamaan 
seuraavat 2 vuotta, joten valituiksi tulivat: 

varsinainen jäsen    Arja Hellsten               varajäsen   Maija Lehtiö 
varsinainen jäsen    Arja Karti                     varajäsen   Anitta Tähti-Niemi     
varsinainen jäsen    Aimo Kuorikoski       varajäsen   Raili Saari  

 
15.  VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUOSILLE 2022-2023 
Yhdistyksen tilintarkastaja Seppo Rautula (HT-tilintarkastaja) ja  
varatilintarkastaja Sari Hakala (HT-tilintarkastaja) ovat lupautuneet jatkamaan. 
Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi vuosille 2022-2023 Seppo Rautula ja 
varatilintarkastajaksi Sari Hakala. 
 
16. MUUT ASIAT 
Kirjelmä: ”Glaukooman hoitotakuun toteutuminen HUS:alueen ostopalveluyrityksissä” 
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Keskustelua käyty kohdassa 12 ja Helsingin kerho jatkanee edelleen keskustelua ja kyselyä 
kerhonsa puitteissa. 
Kirje käsitelty.    (liite 10) 
  
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55 sanalla ”kiitos”. 
 
 
 
   
 
Patrik Metsätähti                                                                Riitta Lindelöf 
puheenjohtaja                                                                      sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
Irmelin Lundström                                                            Seija Hautamäki 
 
 
 
 
Liitteet 10 kpl 
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