
KORSON ELÄKKEENSAAJAT RY  SYYSKOKOUS 16.11.2022 alk. n. klo 11.15
 Asialista   liite 2  
Läsnä:  ______ 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jouko Koskinen avaa kokouksen todeten, että kokouksesta ja toiminnastamme on 
ilmoitettu ja kerhoissa sekä kotisivuilla. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Hyväksytään laadittu esitys- / asialiasta kokouksen työjärjestykseksi    

Hyväksyttiin jaettu esitys / -asialista työjärjestykseksi. 
 
4. Valitaan kokousvirkailijat 

  a) kokouksen puheenjohtajaksi  _________________________ 
  b) sihteeriksi    _________________________ 
  c) pöytäkirjan tarkastajiksi 2  _________________________ ___________________ 
  d) ääntenlaskijoiksi 1+4 

 
5. Jäsenasia 

 
6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2023 

Jäsenmaksu vuosina 2016 - 2022 oli 20 euroa/vuosi. 
 

Hallitus esittää, että jäsenmaksuksi päätetään edelleen 20eur/vuosi. Jäsenmaksusta voi 
vapautua hallituksen päätöksellä sosiaalisin syin. 

 
7. Toimihenkilöille suoritettavat palkkiot 

Hallituksen esitys vuodelle 2023, päätetään maksaa kulukorvaukset seuraavasti: puheenjohtaja, 
sihteeri, taloudenhoitaja, matkavastaava ja pääemäntä, jäsenkirjuri/ lehtiasiamies kukin 100 euroa 
 

8. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023 
  Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023 ………………………………………. 

 
9. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 

Hallitus  12 § 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan 
valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja vähintään neljä ja 
enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan 
varajäsentä. Varajäsenet tulevat päätösvaltaiseksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa 
varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa syyskokouksen valitsemassa järjestyksessä. 
 
Hallitus esittää, että valitaan 4-8 varsinaista ja 2-8 varajäsentä 
 
ESITYKSET HALLITUKSEEN  2023 
(ehdokkaan pitää olla valmis myös toimimaan ja ottamaan vastuuta sekä myös oltava 
tietotekniset valmiudet, kone ja osaaminen) 
 

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 
Hallitus 2022 on, varsinaiset jäsenet 

 Jouko  Leponiemi  varapj , opinto- ja liikuntavastaava, boccia 
 Eila  Stirkkinen jäsen, sihteeri, taloudenhoitaja, matkakirjuri  
 Anneli  Koskinen jäsen, jäsenasiainhoitaja, varasihteeri  



 Marjatta  Kilponen jäsen, emäntä      
 Reijo Kontkanen jäsen, tekniikka ym apu  
 Viljo Nuutinen jäsen, karaoke, kerhon pöytäjärjestelyt ym  
 Riitta  Pynninen jäsen, kerhoemäntä  
 Jari Tarnanen jäsen, tekniikka ym.apu  
 Timo Jelekäinen varajäsen    
 Jorma Kontiainen varajäsen 
 

Valittiin vuodelle 2023 hallitukseen 
…….. 
Hallituksella on valtuudet täydentää hallitusta sääntöjen edellyttämässä laajuudessa. 

 
11.  Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastaja  

Sääntöjen mukaan pitää valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/ tilintarkastajaa ja yksi tai 
kaksi varatoiminnantarkastajaa / varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan 
kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. 
 
Vuonna 2022 toiminnantarkastajina on Visa Tammi ja Kari Nikkinen ja  
varalla Leila Aaltolahti.  
Valitaan vuodelle 2023 Toiminnantarkastajiksi  

 
12.  Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 
Hallitus esittää, että toimintasuunnitelma vahvistetaan, liite 2.  
Hyväksyttiin esitys. 
 

13.  Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 
 
Hallitus esittää, että laadittu tulo- ja menoarvio vahvistetaan, liite 3.  
Hyväksyttiin esitys. 

 
14.  Valitaan yhdistyksen edustajat piirikokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin 2023 

Valitaan 
EKL:n Uudenmaan Piirin varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin (3) pj, varapj, sihteeri ja  
varalle  jäsenkirjuri, kerhoemäntä, yksi hallituksen nimeämä 
 
TSL:n Vantaan opintojärjestöön ehdokkaan nimeää tarvittaessa uusi hallitus. 
 
Ruusupaviljonki ry:n edustajiksi valittiin Jouko Leponiemi ja varalle Eila Stirkkinen. 
  
Mahdollisista muista vuoden aikana tulevista edustamistarpeista päättää kulloinkin hallitus. 
 

14. Päätetään yhdistyksen kokousten ilmoitustavasta 
 

Päätetään ilmoittaa yhdistyksen kevät- ja syyskokouksista sekä tammikuussa ja syksyllä  toiminnan 
alkamisesta kotisivuilla sekä kerhoissa. 
 
Tarvittaessa ilmoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti myös Vantaan Sanomissa.  
 

15. Muut esille tulevat asiat 
 

16. Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen klo ………….. 


