
PÖYTÄKIRJA 
 
VUOSIKOKOUS 2020 

 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 
 
aika: 22.09. 2020 klo 17:30 
paikka: Paimion lukio 
läsnä: 12 yhdistyksen jäsentä (liite1) 
 
Puheenjohtaja Marita Savonmäki avasi keväältä Koronan takia syksyyn siirretyn kokouksen klo 17.30 OAJ:n Petri 
Lindroosin katsauksen kera. 
 

Kokouksen järjestäytyminen 

 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valittiin puheenjohtajaksi Maija Heikkilä ja sihteeriksi Ritva Alasmäki. 

 
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija koskenrouta ja Tomi Lehtola. He toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys  

Kokouksen työjärjestys vahvistettiin.  
 

Varsinaiset kokousasiat 
 

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus tilikauden toiminnasta 
Käytiin läpi toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintakertomus muutamalla vuosilukupäivityksellä. (liite2) 

 
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
Taloudenhoitaja Taina Mattila esitteli tilitiedot. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 
Kateissa ollut Amelie-kuittikin löytyi. (liite3). 

 
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi. 

Käytiin läpi hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite4). Toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin. 

 
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä 

toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi vuodeksi. 
Kokouspalkkioista ja matkakorvauksista hyväksyttiin aiempi käytäntö eli kokouspalkkiona on ateriakorvaus 
ja yhdistyksen nimissä tehdystä matkasta omalla autolla korvataan voimassa olevan virkaehtosopimuksen 
mukainen euromäärä. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskutuksen mukaan. 

 
9. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi 

Yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi päätettiin edelleen 0,23%. Työnantaja perii jäsenmaksun bruttopalkasta.  

 
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi. 

Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio hyväksyttiin (liite5). 
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11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

Valittiin Marita Savonmäki jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. 
 

12. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi 
seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
Kaikki varsinaiset jäsenet jatkavat. Hallitukseen valittiin Maija Heikkilä Petri Salmisen varajäseneksi ja 
Tuomas Mikkola siirtyy Timo Järvensivun varajäseneksi. 

 
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden tilejä ja 

hallintoa. 
Entiset jatkavat, Hanna Tuominen varana Leena Mönkkönen ja toisena toiminnantarkastajana Tomi Lehtola  
ja hänen varanaan Pirkko-Liisa Kronbäck. 

 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 
 
 
 
  

    

puheenjohtaja Maija Heikkilä   sihteeri Ritva Alasmäki 

pöytäkirjantarkastajat:  

    

      

Maija Koskenrouta   Tomi Lehtola 

  

 


