
Lääkäriseura	  Coccyx	  ry	  -‐	  Association	  médicale	  
	  
Vuosikokous	  8.9.2014	  Kumpulan	  siirtolapuutarhan	  kerhotila,	  Helsinki	  
	  
PÖYTÄKIRJA	  
	  
Läsnäolijat:	  Chantal	  Friberg,	  Kalevi	  Friberg,	  Léo	  Heikkinen,	  Riitta	  Heiskanen,	  Ritva	  Helimäki-‐Aro,	  
Päivi	  Helin,	  Martti	  Hyvönen,	  Seija	  Kettula,	  Päivi	  Laitinen,	  Visa	  Lautamatti,	  Virve	  Mäkelä,	  Markku	  
Partinen,	  Kari	  Puusaari,	  Ritva	  Puusaari,	  Paula	  Sermilä,	  Merete	  Virkkunen,	  Pekka	  Reinikainen,	  
Erkki	  Tiainen	  ja	  Pertti	  Turunen	  (19).	  
	  
1. Puheenjohtaja	  Martti	  Hyvönen	  avasi	  vuosikokouksen	  klo	  19.00	  kiitoksin	  Päiville	  ja	  Erkille	  

hienoista	  kokousjärjestelyistä.	  
	  
2. Järjestäytyminen:	  

Vuosikokouksen	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  yksimielisesti	  Martti	  Hyvönen,	  sihteeriksi	  Kari	  
Puusaari	  ja	  pöytäkirjan	  tarkastajiksi	  Seija	  Kettula	  ja	  Virve	  Mäkelä.	  
	  

3. Sihteeri	  esitti	  yhdistyksen	  toimintakertomuksen	  vv	  2013-‐14	  ,	  joka	  hyväksyttiin.	  
	  

4. Rahastonhoitaja	  Kalevi	  Friberg	  esitti	  tilikertomuksen	  ja	  10	  vuoden	  jäsenmaksutilastoja.	  
Kulunut	  vuosi	  oli	  voitollinen	  noin	  530	  euroa	  johtuen	  hyvästä	  jäsenmaksukertymässtä.	  10	  
viimeksi	  kuluneen	  vuoden	  aikana	  jäsenmaksuja	  on	  maksanut	  yhteensä	  31	  eri	  henkilöä.	  
	  

5. Yhdistyksen	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  jatkamaan	  Martti	  Hyvönen	  ja	  varapuheenjohtajaksi	  
Erkki	  Tiainen	  sekä	  hallituksen	  jäseniksi	  edelleen	  Kalevi	  Friberg,	  Anja	  Närhi,	  Pirkko	  
Pykäläinen,	  Kari	  Puusaari,	  Sanna-‐Leena	  Vanhanen	  ja	  Ritva	  Helimäki-‐Aro.	  Eroa	  pyytäneen	  
Maija	  Savijärven	  tilalle	  valittiin	  varajäseneksi	  Léo	  Heikkinen	  sekä	  jatkamaan	  Pertti	  Turunen.	  
Toiminnantarkastajiksi	  valittiin	  edelleen	  Marja	  Aira	  ja	  Timo	  Vartia.	  
	  

6. 	  Yhdistyksen	  jäsenmaksuksi	  päätettiin	  20	  euroa/vuosi	  tilille	  FI08	  8000	  2104	  7072	  02	  
	  

7. Toimintasuunnitelma	  v	  2014-‐15:	  	  
Kulttuurimatka	  keskiajan	  lääketieteenkin	  kehtoon	  Córdobaan	  25-‐27.9.14.	  
Postfestum-‐pikkujoulu	  mahdollisesti	  Institut	  Français'ssa	  Kaapelitehtaalla	  heidän	  väkensä	  
kanssa,	  yhdistetään	  tammitapaamiseen.	  
Coccyxpétanque	  kesäkuun	  alussa	  2015.	  
Vuosikokous	  mahd.	  Hämeenlinnassa,	  yhdistetään	  Sibeliuksen	  juhlavuoden	  tapahtumiin.	  	  
	  

8. Muut	  asiat:	  	  
Lääketieteen	  Historian	  Seuran	  pj	  Heikki	  Helminen	  on	  ollut	  yhteydessä	  puheenjohtajaamme	  
heidän	  Pariisi-‐Montpellier-‐exkursionsa	  asioissa.	  Annetaan	  informaatio-‐apua	  tarvittaessa.	  	  
	  

9. Pj.	  päätti	  kokouksen	  klo	  20.05.	  
	  
Kari	  Puusaari,	  sihteeri.	  Seija	  Kettula	  ja	  Virve	  Mäkelä,	  pöytäkirjan	  tarkastajat	  



	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  


