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1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari ja pöytäkirjantarkastajaksi Tuija Holm. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa sekä lähetetty 

sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 11.5.2022. 

 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä läsnäolo-, puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

Osallistujien toteamiseksi koottiin nimilista (liite 1). 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin asialista. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

- Verottaja on tulkinnut yhdistyksen talkkaripalvelut elinkeinotoiminnaksi ja siten 
arvonlisäverollisiksi. Yhdistys on joutunut takautuvasti tilittämään talkkarituloista 
arvonlisäveron rangaistus- ja viivästysseuraamuksineen verottajalle. Tämän 
vuoksi talkkaripalvelun tuntihintaa on jouduttu korottamaan ja se on nyt 26 €/h (sis. 
alv 24%). Myös kilometrikorvaukseen on jouduttu lisäämään arvonlisävero. 
Verottajan ratkaisusta on valitettu verotuksenoikaisulautakuntaan ja Suomen 
Omakotiliitto yhteistyökumppaneineen on avustanut asiassa. Kyseessä on 
Suomen Omakotiliiton talkkariyhdistyksiä ja muita samansisältöistä toimintaa 
harjoittavia yhdistyksiä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksiä laajasti koskevasta 
ennakkotapauksesta. Asialla on merkitystä erityisesti maakuntauudistuksen 
kannalta, johon järjestöistä odotetaan vahvaa tukea. 
Verotuksenoikaisulautakunnan päätöstä odotetaan loppuvuodelle. Toistaiseksi 
joudutaan toimimaan verottajan päätöksen mukaisesti. 

- Rovaniemen kaupungin päätös kylä- ja asukastoiminnan kehittämis- ja 

toimintatukihakemukseen ei ole vielä saapunut. 



- Ecocom Oy teki voitollisen tuloksen viime tilikaudella. Tulos ennen veroja oli 

930,73 euroa. 

- Yhdistykseen on palkattu uusi kotitalkkari Juuso Ryynänen. 

 

7 § Vuoden 2021 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen 

 Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021. 

 

Hyväksyttiin toimintakertomus (liite 2). 

 

8 § Tilinpäätöksen esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 2021 

 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021 

 Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2021 (liite 3). 

 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 4). 

 

 Vahvistettiin tilinpäätös. 

 

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2021 

 

 Myönnettiin vastuuvapaus. 

 

10 § Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen klo 16.30. 

 

 

 

Rovaniemellä 25.5.2022 
 
______________________  ______________________ 
Jari Kokko    Päivi Linnansaari 
kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 
 

 

 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

Rovaniemellä ___/___ 2022  ______________________ 

    Tuija Holm 

    Pöytäkirjantarkastaja 


