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        ESITYSLISTA 
 

 

Aika Sunnuntaina 21.2.2021 klo 19.00 
Paikka Hilmantie 2 C, Sepänkylä, MUSTASAARI 
Pandemiarajoitusten vuoksi pyydämme kokoukseen ilmoittautumista:  
  Jane Trygg-Kaipiainen 050 592 3899 

Vuosikokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
2. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt 
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä kaksi ääntenlaskijaa. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen 
- Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 
- Esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi. 

 
5. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen 
- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 15€/vuosi/perhe.  

6. Käydään läpi talous- ja toimintakertomus vuodelta 2019 
 

7. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä myöntää toimintakertomuksen 
perusteella vastuuvapauden hallitukselle 
 

8. Yhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana 
 
- Hallitus esittää puheenjohtajaksi Jane Trygg-Kaipiaista. 

10. Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen, johon kuuluu 
neljä-kuusi (4-6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä 
 
- Ehdotus yhdistyksen hallitukseksi: Jane Trygg-Kaipiainen (pj), Simo Suoranta (siht.), 



Jorma  Kinnunen (rahastonhoitaja), Henri Aksberg, Tuula Leponen ja Jani Makkonen. 
Varajäseniksi ehdotetaan Jarno Perälää ja Tarja Saarelaa. 
 

11. Vuosikokous valitsee kaksi (2) toiminnantarkastajaa vuodeksi kerrallaan 
 
- Ehdotetaan uudelleenvalintaa: Vappu Siirilä ja Tuomo Iso-Aho. Varalle ehdotetaan Paula Ylitaloa. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 
 

13. Ilmoitusasiat, mikäli niitä on 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
 

 Vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 

 Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan vähintään yhdellä julkisella sanomalehti- ilmoituksella 

sekä yhdistyksen kotisivulla. Ilmoitus yhdistyksen kokouksesta on oltava vähintään viikkoa 

ennen kokousajankohtaa jäsenten nähtävillä. 

 Yhdistyksen vuosikokous valitsee keskuudestaan vuosikokoukselle puheenjohtajan sekä 

sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 MSK ry:n kokouksissa jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus, 

ja päätökseksi tulee jäsenten enemmistön mielipide asiasta. 

 Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta. 

 Yhdistyksen vuosikokous päättää yhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelmista sekä 

toimintakertomuksista. 

 Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä myöntää toimintakertomuksen 

perusteella vastuuvapauden hallitukselle. 

 Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen puheenjohtajaa voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

 Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen, johon kuuluu 

neljä-kuusi (4-6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. 

 Hallituksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, 

kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja mukaan luettuna. 

 Vuosikokous valitsee kaksi (2) toiminnantarkastajaa vuodeksi kerrallaan. 
 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen vuosikokousta. 


