EKL:n Kymen piiri ry
Sääntömääräinen syyspiirikokous
PÖYTÄKIRJA
Aika: 23.11.2021 klo. 12.00.
Paikka: Joutsenon Työväentalo
1.

Kokouksen avaus
Piirin puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtaja Jarmo Lahtinen avasi kokouksen klo 12.05

2. Edustajavaltuudet omaavien paikalla olon toteaminen
Esitys: Edustajavaltuudet omaavat todetaan nimenhuudon perusteella paikalla
oleviksi.
Päätös: Kokousedustajat todettiin nimen huudolla. Liite 1.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsut on toimitettu sääntöjen mukaisesti, henkilökohtainen ensimmäinen
kokouskutsu lähetettiin kokousedustajille sekä yhdistyksille 4.10.2021 ja toinen
kutsu kokousedustajille 26.10.2021. Ilmoitus on ollut piirin kotisivulla 5.10.2021
lähtien. Uusi täydennetty kokouskutsu lähetettiin piirikokous edustajille ja
yhdistyksiin 5.11.2021 ja lisättiin ilmoitus piirin kotisivulle. Tämän kokouksen
materiaalit on lähetetty edustajille 8.11.2021
Läsnä kolmekymmentäseitsemän (37) valtuutettua.
Esitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Todetaan sääntöjen 12§:n puhe-, esitys-, ja läsnäolo-oikeudelliset
Esitys: Piirin sääntöjen mukaan kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin
hallituksen jäsenillä, piirin sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä tilintarkastajilla/
toiminnantarkastajilla. Liiton hallituksen ja valtuuston edustajalla sekä kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Todettiin paikalla olevat puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudelliset 6 henkilöä
Liite 2.
5. Kokouksen esityslista hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Kokousvirkailijoiden valinta
- kokouksen puheenjohtaja
- kokouksen sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

- kolme (3) äänten laskijaa
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Reponen ja
sihteeriksi piirin sihteeri Eija Suutari
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2henk.) esitykset: Irma Ojala ja Asko Kokkola
Valitaan ääntenlaskijat (3 henk.) esitykset: Kalervo Saharinen, Marja-Liisa Peltolehto
ja Sirkka-Liisa Huumonen.
Kyseiset henkilöt valittiin kokousvirkailijoiksi.

Kokouksen puheenjohtaja aloittaa kohdasta 7.
Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reponen jatkoi pykälästä 7.
7. Käsitellään EKL liittokokouksen 4.11.2021 hyväksymät piirin uudet mallisäännöt
piirin uusiksi säännöiksi.
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään piirin uudet mallisäännöt
Päätös: Hyväksyttiin EKL:n piirin uudet mallisäännöt.
8. Piirin jäsenmaksu vuodelle 2022
Esitys: Jäsenmaksu pidetään vuoden 2021 tasolla 80sent/jäsen.
Päätös: Päätettiin piirin jäsenmaksuksi 80sent / jäsen.
.
9. Päätetään toimihenkilöpalkkioista vuodelle 2022
Esitys: Pidetään puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan palkkiot vuoden 2021
tasolla 400 €
Päätettiin puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan palkkioksi 400€/ henkilö.
10. Menettelytapavaliokunnan asettaminen
Esitys: Äänestetään ehdolle asetetuista henkilöistä 4 henkilöä viisijäseniseen
menettelytapavaliokuntaan, jossa piirihallituksen edustaja toimii puheenjohtajana.
Päätös: Menettelytapavaliokuntaan valittiin äänestyksen perusteella
puheenjohtajaksi piirihallituksen edustaja Jouni Kormu ja jäseniksi Erkki Lehtonen,
Raija Holopainen, Eila Jäppinen ja Harri Venemies.
11. Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2022
Esitys: Esityksiä tullut yhdeksältä yhdistykseltä, joissa esitetään piirin
puheenjohtajaksi Jarmo Lahtista
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Lahtinen.
12. Päätetään piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä
Esitys: Esitetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määräksi (10) kymmenen
varsinaista ja (10) kymmenen henkilökohtaista varajäsentä, niin että jokaisesta
yhdistyksestä, joista on tullut esitys, valitaan (1) yksi edustaja joko hallitukseen tai
varalle niin että (10) kymmenen jäsenen määrä täyttyy.

Päätös: Päätettiin että piirin varsinaisten sekä varajäsenten määrä on kymmenen
(10)
13.

Asetetaan ehdokkaat ja päätetään piirihallituksen varsinaiset ja varajäsenet
Esitys: Jos esitettyjä ehdokkaita on enemmän kuin piirihallitukseen tarvittavia
jäseniä, menettelytapavaliokunta kokoontuu ja tekee esityksen piirikokoukselle
hyväksyttäväksi vuoden 2022 piirihallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.
Esityksiä piirihallituksen jäseniksi on tullut 15kpl ja varajäseniksi 11kpl
Päätös: Menettelytapavaliokunta esitti kokoukselle kymmenen (10) jäsentä sekä
kymmenen (10) varajäsentä jotka kokous hyväksyi. Liite 3.

14. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään piirihallituksen 4.10 kokouksessaan hyväksymä
toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
Päätös: Hyväksyttiin piirihallituksen puheenjohtaja Jarmo Lahtisen esittämä
toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Liite 4.
15. Talousarvio vuodelle 2022
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään piirihallituksen 4.10 kokouksessaan hyväksymä
talousarvio vuodelle 2022.
Päätös: Hyväksyttiin Liisa Eskelisen esittämä talousarvio vuodelle 2022.Liite 5.
16. Toiminnantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Juha Koivula sekä
varatoiminnantarkastajaksi Asta Hasu
Päätös: Hyväksyttiin toiminnantarkastajaksi Juha Koivula ja
varatoiminnantarkastajaksi Asta Hasu.
17.

Päätetään piirikokousten koollekutsumistavasta
Esitys: Piirikokouskutsu lähetetään kokousedustajille henkilökohtaisella
sähköpostilla. Kutsu on myös esillä piirin kotisivulla, sekä lähetetään tiedoksi
yhdistyksille. Kutsu voidaan laittaa myös eläkkeensaaja lehteen.
Päätös: Hyväksyttiin koollekutsumistavaksi, että piirikokouskutsu lähetetään
kokousedustajille henkilökohtaisella sähköpostilla. Kutsu laitetaan myös piirin
kotisivuille sekä lähetetään tiedoksi yhdistyksille.

18. Käsitellään sääntöjen 13§ tarkoittamat esitykset
Esitys: Käsitellään ja päätetään piirihallitukselle tulleet kaksi esitystä ja yksi aloite,
joista piirihallitus on antanut oman lausuntonsa. (Erilliset liitteet)
Päätös: Hyväksyttiin Voikkaan Eläkkeensaajat ry:n esitys kehittämis-, ja
toimintaseminaarien järjestämisestä piirin yhdistysten kesken. Liite 6.
Kotkan Oloneuvos ry:n aloite hyväksyttin ns. ohjeeksi. Liite 7.
Lappeenrannan Eläkkeensaajat ry:n esitys päätettiin laittaa uudelleen arvioitavaksi
hallitukseen. Liite 8.

19. Kokouksen kannanotto/julkilausuma
Esitys: Käsiteltiin EKL:n julkilausuma Aina heikomman puolella ja puolesta.
Päätös: Hyväksyttiin julkilausuma Aina heikomman puolella ja puolesta. Liite 9.
20. Muut kokouksessa esiin tulevat asiat
- Muita kokoukseen tulleita asioita ei ollut.
21. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Jarmo Lahtinen, puheenjohtaja pykälät 1-6

Kimmo Reponen puheenjohtaja
pykälät 7-21

Eija Suutari, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Irma Ojala

Asko Kokkola

