
YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT RY 

Esityslista/pöytäkirja syyskokous 13.11.2020 klo. 12.00 

Osuuspankin kerhohuone. 

Läsnä 

§  1  Kokouksen avaus 

        Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Salo avasi kokouksen toivottaen   

        jäsenet tervetulleeksi. Vietettiin hiljainen hetki muistellen vuoden 

        aikana edes-menneiden jäsenten muistoa.       

               

§  2  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

         ilmoitus Auranmaan viikkolehdessä 6.11.20 

         Alasatakunnassa 5.11.20 

         TS.n yhdistystoiminta palstalla 9.11.20  ja yhdistyksen  kotisivuilla. 

         Päätös:  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös ja 

                         päätösvaltaiseksi. osallistujat  41 jäsentä ( liite ) 

§  3  Työjärjestyksen hyväksyminen. 

         Päätös:   Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

§  4  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri. 

        kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat.  

        Päätös:     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Miinalainen 

                          sihteeriksi Simo Rantanen 

                          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Suominen ja 

                          Pertti Sällylä 

                        Ääntenlaskijoiksi valittiin: Anneli Niittynen ja Irja Raittinen 

§  5  Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021. 

        hallituksen esitys jäsenmaksuksi  12 € 

        Päätös: Jäsenmaksuksi vuodelle 2021 päätettiin 12 € 

§  6  Päätetään kulukorvaukset vuodelle 2021 

        Hallitus esittää korvausten pitämistä  nykyisellä tasolla: Pj. 200 €, 



        siht. 150 €, taloudenhoitaja 150 €, matkanvetäjä 200 €, tiedottajat 2   

        a) 100 € ja musiikinvetäjä   220  € 

        Päätös: Kulukorvaukset vuodelle 2021 päätettiin hallituksen  

                       esityksen mukaisina 

§  7  Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2021 

         Päätös:  Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle2021 

                         valittiin Jukka Kankaanpää 

§  8  Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten luku- 

         määrä, nykyisin 8 jäsentä ja 3 varajäsentä. 

         Päätös: Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin 8 varsinaista ja  

                       3 varajäsentä.       

§  9  Vallitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2021 

         Vaali suoritetaan lippu äänestyksellä ehdokas listan mukaan. 

         Päätös:         Päätös:   Suoritetussa vaalissa yhdistyksen hallitukseen  

                          vuodelle 2021 valittiin seuraavat jäsenet: 

Varsinaiset jäsenet:  Berg Pirkko, Kankaanpää Leena, Lehtilä Tauno, Nieminen         

Matti, Nummela Elsi, Rantanen Simo,  Salo Taina ja  Säteri Jouko. 

                        Varajäs, eniksi: I Huhtanen Kari, II Järvelä Marja-Terttu, 

 III varajäsenen valinta jäi avoimeksi, kun kokouksen jälkeen ilmeni että 2 

ehdokkaalla sama äänimäärä kokouksessa valitulla Hannu Vuorella ja Tarja 

Huukilla. 

Yhdistyslain mukaan äänien mennessä  tasan suoritetaan arvonta, joka suoritetaan 

27.11.2020 pulinakerhon yhteydessä.                                  .        

§ 10     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi vara henkilöä 

             tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa 

             Päätos:  Toiminnan tarkastajiksi valittiin: Anna-Maija Suominen, 

                             Irja Raittinen ja varalle Oili Satokangas. 

§ 11  Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

          Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma 

                         vuodelle 2021 ( liite )                         

§ 12  Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio           



          Päätös:   Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2021 ( liite ) 

§ 13  Valitaan kolme piirikokousedustajaa sekä varaedustajat: 

          Hallituksen ehdotus: Eino Salo, vara Matti Nieminen, Tauno Lehtilä, 

          vara Jukka Kankaanpää ja Irja Raittinen vara, Jouko Säteri. 

          Päätös: Valittiin Piirikokous edustajat ja varaedustajat hallituksen esityksen mukaisesti. 

   

§ 14  Valitaan ehdokas piirihallitukseen sekä muihin piirin toimikuntiin 

           ( edunvalvonta ja kulttuuri ) vuodelle 2021 

          Päätös:   Ehdokkaaksi piirihallitukseen valittiin Simo Rantanen 

Ehdokkaaksi piirin edunvalvonta toimikuntaan valittiin Tauno Lehtilä.  

kulttuuritoimikuntaan ei nimetty ehdokasta.                 

 

§ 15  Valitaan kaksi edustajaa paikallisiin yhdistyksiin vuodelle 2021: 

          Hallitus esitys: Simo Rantanen ja Jukka Kankaanpää 

          Päätös:   Edustajiksi paikallisiin yhdistysiin valittiin: 

                           Simo Rantanen ja Jukka Kankaanpää 

§ 16  Päätetään yhdistyksen kokousten koolle kutsumistavasta, sekä 

          miten yhdistystä koskeva tieto saadaan jäsenille mahdollisimman  

          hyvin vuonna 2021 

          Päätös:     Yhdistyksen toiminnan tiedotus kanaviksi päätettiin: 

                             Auranmaan viikkolehti.- Ala-Satakunta.- Ts.n yhdistyspalsta ja kotisivut. 

§ 17  Muut asiat 

          Kahvi bingon hinta: 

          Korona tilanne: 

          Päätös: Pingon hinnaksi päätettiin 3 € sis. kahvin ja pullan. 

Keskusteltiin vallitsevasta korona tilanteesta, päätettii  pitää loppuvuoden kerhot 

suunnitelman mukaan. 

Päätettiin että hallitus seuraa koronatilannetta ja ryhtyy tarvittaviin 

toimenpiteisiin terveysviranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan. 

                       Päätöksistä tiedotetaan jäsenille tiedotus kanavilla. 



§ 18  Kokouksen päättäminen 

                       Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo. 13.04  

 

 

                      Pj. Toivo Miinalainen                   siht. Simo Rantanen 

                      _____________________            _____________________ 

 

 

       


