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Esityslista 

MÄNTSÄLÄN VOIMISTELIJAT RY, KEVÄTKOKOUS 

 

Aika: torstai 27.5.2021 klo 18:45 (etäkevätnäytöksen jälkeen) 

Paikka: Etäkokous, kokouksen toteuttamispaikkana seuran toimisto, Osuustie 1A, 04600 Mäntsälä (paikalla kokouksen 

toimihenkilöt) 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Elina Rauhamäki avaa kokouksen. 

 

2. Kokouksen toteuttamisen tapa, äänestys- ja vaalikäytännöt  

Seuran hallitus on päättänyt 30.4.2021 kokouksessaan, että kevätkokous järjestetään etäkokouksena. Päätös 

perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 

yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (3.10.2020, voimassa 30.6.2021 saakka, 

677/2020) 4 § 2. momenttiin, jonka mukaan “Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä 

poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja 

vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.” 

 

Päätöesitys: Hyväksytään alla esitettävät tavat tämän kokouksen käytännöiksi.  

- Valitaan tekninen sihteeri huolehtimaan teknisen käytännön toteutuksesta. Esitetään tekniseksi sihteeriksi 

toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiötä. 

- Kokouskäytäntö: 

o Käytetään Zoom-ohjelmaa kokouksen etäyhteysalustana.  

o Todetaan kokouksen osallistujat.  

o Puheenvuoroa pyydetään Zoomin ”Raise hand” toiminnolla tai suullisesti kokouksen aikana. Tekninen 

sihteeri ilmoittaa puheenjohtajalle pyydetyt puheenvuorot Zoomista. 

- Äänestys- ja vaalikäytäntö: 

o Äänestystilanteessa kokouksen tekninen sihteeri lukee listalta osallistujien nimet, minkä jälkeen kukin 

osallistuja ilmoittaa kantansa. Toissijaisesti voidaan käyttää myös chat-keskustelualuetta.  

o Häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Yhteyden menettänyttä pyydetään 

ilmoittamaan asiasta puhelimitse numeroon 040 513 7892, jos palauttaminen ei onnistu. Tarvittaessa 

kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse. 

o Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta 

jatketaan, vaikka yhteyttä ei saataisi palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, 

keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu. 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valitseminen 

 

Päätösesitys: xx. 

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021-2022 

Esitellään seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

 

Päätösesitys: Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta 

Valitaan puheenjohtaja kaudelle 1.8.2021-31.7.2023 (2v). 

 

Päätös: xxx. 

 

7. Hallituksen jäsenten valinta 

Valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 1.8.2021-31.7.2024 (3v). Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen 

Susanna Ekbomilta vapautuneen hallituksen jäsenen paikalle (31.7.2023 asti). 

 

Päätös: xxx. 

 

8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 

Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 

Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi HTM Timo Packalén ja varatilintarkastajaksi HTM Markku Kuitunen. 

 

9. Liittymis- ja jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista päättäminen kaudelle 2021-2022 

 

Päätösesitys: Jäsenmaksu on 20 €/jäsen (sama kuin aiemmin). Ohjaajilta, valmentajilta eikä hallituksen jäseniltä 

peritä jäsenmaksua. Kannustusjäsenmaksu on 30€/vuosi. Liittymismaksua peritä.  

 

§ 6 seuran säännöistä sanoo kannatusjäsenistä seuraavaa: “Seuran kokous voi hyväksyä kannattajajäseneksi 

yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai 

kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.” 

 

10. Muut asiat 

Muita asioita ei ole. 

 

11. Asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa 

käsiteltäväksi 

Asioita ei ole. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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