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VUOSIKOKOUS    Esityslista 
 
Aika 25.4.2021 klo 18.00 
Paikka Hotelli Iso-Valkeinen   
 
 
 
I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina. 
Päätös:  
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Esitys: Vuosikokouskutsu on lähtenyt jäsenyhdistyksille sähköisenä 5.4.2022. 
Päätös:  
 

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
Esitys: Vahvistetaan vuosikokouksen esityslistana oleva työjärjestys kokouk-
sen työjärjestykseksi. 
Päätös:  

 
II VARSINAISET KOKOUSASIAT 
 

5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toi-
minnasta. 
Esitys: Kuullaan hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toi-
minnasta ja hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus. 
Päätös:  
 

6 Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnan-
tarkastajan sekä tilintarkastajan lausunnot. Päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
Esitys: Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnan-
tarkastajan sekä tilintarkastajan lausunnot. Päätetään tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
Päätös:  
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7 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuo-
deksi. 
Esitys: Kuullaan hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi kuluvalle kalente-
rivuodelle ja hyväksytään toimintasuunnitelma. 
Päätös:  
 

8 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot, ko-
kouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajan ja toiminnantar-
kastajan palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi. 
Esitys: Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot, 
kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkasta-
jan palkkiot vuodelle 2022.  
Vuoden 2021 palkkiot ja korvaukset ovat olleet: 
 
YSI puheenjohtajan palkkio 300 €/kk 
OAO puheenjohtajan palkkio 200 €/kk 
VAKA puheenjohtajan palkkio 200 €/kk 
Tiedottajan palkkio 150 €/kk 
Koulutusvastaavan palkkio 150 €/kk 
Arvostushankkeen palkkio tiedottajalle 150 €/kk (6/2022 asti). 
Hallituksen kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti: 50 €/ 3 tuntia tai alle kes-
tävä kokous ja 75 €/yli 3 tuntia kestävä kokous. 
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot laskun mukaan. 
 
Hallitus esittää, että palkkiot pidetään ennallaan ja matkakorvaukset verohal-
linnon ohjeen mukaan (vuonna 2022 0,46 €/km) 
Päätös: 
 

9 Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksu-
jen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi (2023). 
Esitys: Alueyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 0,03 % /jäsen. Hallitus 
esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan. 
Päätös:  
 

10 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi. 
Esitys: Käydään läpi hallituksen esitys alueyhdistyksen talousarvioksi vuo-
delle 2022 ja hyväksytään talousarvio. 
Päätös:  
 

11 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökoh-
tainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.  
Esitys: Vuonna 2022 erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat:  
 
Ammatilliset opettajat:   varajäsen 
Mika Mulari  Sari Hänninen 
 
Varhaiskasvatuksenopettajat: 
Jaakko Roitto  Ritva Jääskeläinen 
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Yleissivistävät opettajat: 
Päivi Kallio  Saara Lehtola 
Jouni Virtanen  Noora Laamanen 
Minna Parviainen  Jussi Hämäläinen 
 
Päätös:  
 

12 Valitaan varsinainen tilintarkastaja sekä varsinainen toiminnantarkas-
taja sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä tarkastamaan kalen-
terivuoden tilejä ja hallintoa. 
Esitys: Valitaan varsinainen tilintarkastaja sekä varsinainen toiminnantarkas-
taja sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä tarkastamaan vuoden 2022 
tilejä ja hallintoa. 
Hallitus esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Juha Tissaria ja hä-
nen henkilökohtaiseksi varahenkilöksensä HT Tuomo Sirviötä. 
Toiminnantarkastajaksi hallitus esittää Mauri Nymania ja hänen henkilökoh-
taiseksi varahenkilöksi Jyrki Tikanmäkeä. 
 
Päätös:  
 

13 Muut asiat 
 
 

15 Kokouksen päätös 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


