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VUOSIKOKOUS 2021 
 
 
Aika:  Keskiviikko 24.3.2021 klo 17:30 
Paikka:  Skype-etäkokous 
Kokouslinkki: Kokouslinkki lähetetään erikseen vuosikokoukseen ilmoittautuneille 
 
 
Vallitsevan korona-tilanteen takia Harrastekerhot Salo ry:n vuosikokous pidetään Skype-
etäkokouksena keskiviikkona 24.3.2021 klo 17:30 alkaen. Kokousjärjestelyjen takia 
vuosikokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista maanantaihin 22.3.2021 klo 16 
mennessä.  
 
Koska vuosikokouksen esityslistan kohdissa 8 ja 9 päätetään henkilövalinnoista, tulee mahdolliset 
esitykset ko. kohtiin toimittaa etukäteen 22.3.2021 klo 16 mennessä, jotta hallitus voi tarvittaessa 
järjestää etäosallistujille äänestysmahdollisuuden hallituksen koosta ja henkilövalinnoista.  
 
Harrastekerhot Salo ry:n nykyinen hallitus (8 jäsentä ja 3 varajäsentä): 

Leskelä Aimo  puheenjohtaja 
Koskela Esa  varapuheenjohtaja 
Koskinen Pirjo  sihteeri 
Talkara Jari  rahastonhoitaja 
Hokkanen Petri jäsen 
Iirola Kimmo  jäsen 
Sippola Jyrki  jäsen 
Koskinen Sami-Ville jäsen 
Ylönen Otso  varajäsen 
Hörkkö Ilkka  varajäsen 
Kortelainen Mika varajäsen 

 
Harrastekerhot Salo ry:n nykyiset toiminnantarkastajat: 
 Havela Ari  varsinainen 

Euranto Antti  vara 
 
Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta viimeistään 22.3.2021 klo 16 
mennessä puheenjohtaja Aimo Leskelälle sähköpostilla aimo.leskela@outlook.com sekä sihteeri 
Pirjo Koskiselle pirjo.h.koskinen@gmail.com  
 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset esitykset asialistan kohtiin 8 ja 9 sekä oman 
sähköpostiosoitteesi (mahdollista äänestystä varten).  
 
Linkki ja ohjeet etäosallistumisesta sekä esitykset hallituksen koosta ja ehdokkaista 
toimitetaan kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet osallistumisesta määräaikaan 
mennessä. 
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Vuosikokouksen 2021 esityslista 
  
1. Kokouksen avaus. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat 

tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
5. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 
 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 sekä jäsenmaksun 
suuruus vuodelle 2022. 

 
8. Päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen jäsenet. 

Ote yhdistyksen säännöistä: Hallitukseen kuuluu 6-8 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä. 
 
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja kuluvan vuoden tilejä 

tarkastamaan. 
 
10. Muut esille tulevat asiat. 
 
11. Kokouksen päättäminen. 
 
 
Tervetuloa etäkokoukseen! 
Harrastekerhot Salo ry 
Hallitus 
 


