EKL Kymen piiri ry
Sääntömääräinen kevätpiirikokous
Paikka: Luumäki, Patteritie 4
Aika: 23.4.2021 klo. 12.00
Paikalla
Jarmo Lahtinen, puheenjohtaja
Eija Suutari, sihteeri
Liisa Eskelinen
Maija Mahkonen
Merja Rytkönen

1.

Kokouksen avaus
- Piirin puheenjohtaja avaa kokouksen ja piirin sihteeri toimii kokouksen
sihteerinä, pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi piirikokousedustajaa.
Piirin puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. Sihteerinä toimi Eija Suutari.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Rytkönen ja Maija Mahkonen.

2.

Kokouksen keskeytys
- Esitys: Päätetään keskeyttää kokous vallitsevan Koronatilanteen
johdosta, kokousta jatketaan perjantaina 3.9. klo. 12:00 Haminassa.
Kokouksen jatkamisesta laitetaan edustajille erillinen kutsu
Päätös:
Päätettiin keskeyttää kokous. Kokousta jatketaan perjantaina 3.9.2021 klo
12.00 Haminassa. Kokouksen edustajille laitetaan erillinen kutsu.
Ennen kokouksen jatkumista Haminan kaupungin tervehdyksen tuo
kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, sekä kirkkoherra Anna Kinnunen

3.

Kokouksen avaus ja kokouksen jatkaminen
- Avataan kokous ja jatketaan kohdasta 4.
Puheenjohtaja Jarmo Lahtinen avasi kokouksen

4.

Valitaan kokouksen toimihenkilöt
- Puheenjohtaja
- Sihteeri
- Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hannula ja sihteerinä toimi Eija Suutari ja
pöytäkirjatarkastajina Merja Rytkönen ja Maija Mahkonen.

5.

Edustajavaltuutuksien toteaminen
Esitys: Edustajavaltuudet todetaan nimenhuudon perusteella
Päätös: Edustajavaltuudet todettiin nimenhuudolla. Liite 1.

6.

Todetaan sääntöjen 12§:n puhe-, esitys-, ja läsnäolo-oikeudelliset
Esitys: Piirin kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen jäsenillä, piirin
sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä
tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla. Puhe ja läsnäolo-oikeus on liiton
hallituksen ja valtuuston edustajalla sekä kannattavalla jäsenellä.
Päätös:Todettiin puhe-,esitys-, ja läsnäolo-oikeudet nimen huudolla. Liite 2

7.

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

8.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

9.

Käsitellään vuosikertomus vuodelta 2020
Esitys: Esitetään vuosikertomuksen vuodelta 2020 hyväksyttäväksi käsittelyn
jälkeen.
Päätös: Vuoden 2020 vuosikertomus hyväksyttiin esityksen jälkeen. Liite 3

10. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2020 ja kuullaan toiminnantarkastajien
lausunto vuoden 2020 tileistä
Esitys: Piirikokous käsittelee tilinpäätöksen vuodelta 2020, sekä tilintarkastajien
lausunnon ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätös: Taloudenhoitaja Liisa Eskelinen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luki
tilintarkastajien lausunnon jossa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä. EKL:n
Kymen piirin kevätkokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen.
11. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 piirihallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätös: EKL:n Kymen piirin kevätkokous myönsi vuoden 2020 piirin hallitukselle ja
muille tilivelvollisille vastuuvapauden.
12. Käsitellään piirikokoukselle sääntöjen 13§ mukaisesti tulleet esitykset
Esitys: Esityksiä ei ole tullut.
Päätös:

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Risto Hokkanen ehdotti alueellisen tarkkailuryhmän perustamista ikäihmisten
hyvinvoinnin seuraamiseksi. Asia luvattiin ottaa piirin hallituksessa käsiteltäväksi.
14. Päätetään kannanoton antamisesta
Kannanottoja ei ole tehty.
15. Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Ei esityksiä.
16. Kokouksen päättäminen (Eläkkeensaajien laulu)
Lopuksi laulettiin Eläkkeensaajien laulu ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

_______________________
Jarmo Lahtinen pj 23.4
_______________________
Pentti Hannula
puheenjohtaja

__________________________
Eija Suutari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

_______________________
Merja Rytkönen

__________________________
Maija Mahkonen

