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SYYSKOKOUS 2020


Aika	 	 Sunnuntai 22.11.2020


Paikka	 ABC Heinola, Työmiehentie 33.


Läsnä	 24 jäsentä henkilökohtaisesti

	 	 51 jäsentä valtakirjalla edustettuna


1. Kokouksen avaus


	 Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:28.


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina


Valittiin pöytäkirjan tarkatajiksi Outi Sivonen ja Tiina Rajas suljetulla 
lippuäänestyksellä (Outi Huuskonen 50 ääntä, Tiina Rajas 50 ääntä, 
Katri Tammela 25 ääntä ja Iida Kapiainen 25 ääntä).

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heljä Myllynen suljetulla 
lippuäänestyksellä (Heljä Myllynen 50 ääntä, Sari Niemi 25 ääntä, 
Katri Lautiainen 0 ääntä).


Valittiin kokouksen sihteeriksi Veijo Ahonen suljetulla 
lippuäänestyksellä (Veijo Ahonen 50 ääntä, Katri Lautiainen 25 ääntä).


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Niina Kölhi esitti eriävän mielipiteen: Pentuejäsenillä ei ole 
äänioikeutta kokouksessa. Pentuejäsentä ei ole yhdistyksen 
säännöissä ja näiden äänet tulisi mitätöidä. 


4. Hyväksytään kokouksen esityslista


Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
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5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,(Kokouskutsun liitteenä) tulo- ja 
menoarvio(kokouskutsun liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
seuraavalle toimintavuodelle


Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio vuodelle 
2020. Tulo- ja menoarviosta otettiin pois tuloista 100 € lehti-
ilmoitusmaksu. 


Päätettiin olla perimättä liittymismaksua. Jäsenmaksun suuruudeksi 
vuodelle 2020 päätettiin 30 €/jäsen ja 15 €/perheenjäsen. 


6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle


Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Heljä Myllynen (Heljä Myllynen 
50, Niina Kölhi 25 ääntä).


Erovuorossa hallituksen jäseninä olivat Anna Pellinen ja Pirjo 
Hietanen. Hallitukseen valittiin Anna Pellinen ja Anne Leppänen (Anna 
Pellinen 50, Anne Leppänen 50, Sari Niemi 25 ja Katri Lautiainen 25 
ääntä)


Niina Kölhi esitti eriävän mielipiteen: Pentuejäsenillä ei ole 
äänioikeutta kokouksessa. Pentuejäsentä ei ole yhdistyksen 
säännöissä ja näiden äänet tulisi mitätöidä.


7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja


Valittiin toiminnantarkastajaksi Jaana Vesamäki (Jaana Vesamäki 44 
ääntä, Tero Äijälä 25 ääntä) ja varatoiminnantarkastajaksi Seija 
Hiltunen (Seija Hiltunen 44 ääntä ja Niina Kölhi 25 ääntä).


Vuoden 2021 hallituksen jäsenet eivät osallistuneet äänestykseen.


Niina Kölhi esitti eriävän mielipiteen: Pentuejäsenillä ei ole 
äänioikeutta kokouksessa. Pentuejäsentä ei ole yhdistyksen 
säännöissä ja näiden äänet tulisi mitätöidä.


8. Valitan yhdistyksen edustaja kokouksiin


Valittiin yhdistyksen edustajaksi kokouksiin Heljä Myllynen ja hänen 
estyessä hänen esityksestään joku muu yhdistyksen jäsen. 


9. Jäsenistön esittämä sääntömuutos 
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"Samalla pyydän ottamaan seuraavan kokouksen aihelistalle 
sääntömuutoksen koskien yhtiön sääntöä 10 §, jolloin sanottuun 
pykälään lisättäisiin kohta ”…kokoukseen voidaan osallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”. Tämä 
mahdollistaisi kokouksiin osallistumisen myös etäyhteyden avulla.”


Sääntömuutoksesta äänestettiin. Sääntömuutoksen kannalla oli 25 
jäsentä ja sääntömuutosta vastaan 50 jäsentä. 


Niina Kölhi esitti eriävän mielipiteen: Pentuejäsenillä ei ole 
äänioikeutta kokouksessa. Pentuejäsentä ei ole yhdistyksen 
säännöissä ja näiden äänet tulisi mitätöidä.


10. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää


Jatkettiin keskustelua etäyhteyden mahdollistamisesta 
yhdistyskokouksiin.


Hallitukselle esitettiin toive, että kokouskutsut tulisivat aikaisemmin ja 
kokousten pöytäkirjat julkaistaisiin verkkosivuilla nopeasti kokouksen 
jälkeen.


Keskusteltiin jäsenyyden perusteista.


11. Päätetään kokous


Päätettiin kokous klo 17:13.
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