
ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY  ESITYSLISTA 1(2 ) 

 

VUOSIKOKOUS 25.4.2021  

 

AIKA:  Sunnuntai 25.4.2021 klo 15:00 

PAIKKA:  Etäkokous, Zoom -verkkokokousohjelmalla 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 

 

1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  

6) Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

toimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille 

7) Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus 

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. 

Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 

jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kannattajajäsenenä olevalle 

oikeuskelpoiselle yhteisölle maksu voi olla erisuuruinen. Esitys: Liittymismaksua ja vuotuista 

jäsenmaksua ei peritä kummaltakaan jäsenryhmältä vuonna 2021. 

8) Vahvistetaan toimikunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä 

toiminnantarkastajien palkkiot 

Esitys: Toimikunnan jäsenille ei makseta kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita eikä 

matkakorvauksia. Matkakorvaukset maksetaan tarpeen mukaan erillisellä päätöksellä yleisen 

kulkuneuvon ja tai oman auton käytöstä vuosittaisen yleisen kilometrikorvauksen mukaan. 

Esitys: Kokouspalkkioiden sijaan toimikunnalle järjestetään toimikaudella virkistymistapahtuma, 

joka edistää toimikunnan jäsenten yhteishenkeä ja talkootyössä jaksamista. 

Esitys: Toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita. 

 

9) Valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet  

Toimikunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Toimikunta valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joilla ulkopuolelta valittuina on puhe-, mutta 

ei äänivaltaa.  



10) Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa  

Esitys:  Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. 

Toiminnantarkastajana jatkaa vuoden 2020 kokouksessa valittu Päivi Elfving ja 

varatoiminnantarkastajana jatkaa vuoden 2020 vuosikokouksessa valittu Marjut Kinnunen.  

11) Seuraava vuosikokouskutsu ja yhdistyksen kokoukseen osallistuminen 

Esitys: Seuraava vuosikokouskutsu ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostilla niille 

jäsenille, jotka ovat tällaisen ilmoittaneet.  

Esitys: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana.  

12) Käsitellään muut asiat joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä 

13) Kokouksen päättäminen   

   

 Tervetuloa vaikuttamaan ! 


