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Teiska-Partio ry:n vuosikokous 
 
Aika maanantaina 22.2.2021 klo 18.00   
Paikka Seurakuntatila Aunes, Google Meetin kautta 

etäosallistumismahdollisuus 
 
 
Esityslista 

1 Kokouksen avaus 

  Asia Lippukunnanjohtaja Ainomaija Keskinen avaa kokouksen. 

 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

  Asia Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

  Asia Valitaan kokoukselle sihteeri. 

 

3 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

  Asia Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

  Asia Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 

 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Asia Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

   Lippukunnan sääntöjen 7 §: ”Yhdistyksen kokouksen kutsu on 

lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai 

asetettava nähtäville yhdistyksen sähköiselle ilmoitustaululle 

viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä 

etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.” 

 

5 Päätetään äänestys- ja vaalimenettely 

   Lippukunnan sääntöjen 6 §: ”Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 

   ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  

   puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.” 
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 Asia Päätetään kokoukselle äänestysmenettely 

 Esitys Puheenjohtaja tekee äänestysesityksen. Äänestys suoritetaan 

  nimenhuutoäänestyksenä, osanottaja saa ilmaista kantansa joko 

  suullisesti tai chat-viestillä. 

  

 Asia Päätetään kokoukselle vaalimenettely 

 Esitys Puheenjohtaja toteaa ehdokkaat. Vaali suoritetaan suljettuna 

  lippuäänestyksenä Äänestyskoppi.fi-palvelua käyttämällä. 

 

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

  Asia Hyväksytään kokoukselle työjärjestys. 

 

7 Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus 

  Asia Kokous päättää Teiska-Partio ry:n toimintakertomuksesta vuodelta 

2020. Hallitus esittelee toimintakertomusehdotuksen. 

 

8 Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös 

  Asia Kokous vahvistaa Teiska-Partio ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2020. 

Taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen. 

 

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

  Asia Luetaan toiminnantarkastuskertomus. Päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille. 

 

10 Vahvistetaan yhdistyksen liittymis-, kannatusjäsen- ja jäsenmaksun suuruus  

 vuodelle 2021 

  Asia Päätetään liittymisjäsenmaksun suuruus vuodelle 2022. Vuonna 

2021 liittymisjäsenmaksun suuruus on 0 €. 

  Asia Päätetään kannatusjäsenjäsenmaksun suuruus vuodelle 2022. 

Vuonna 2021 kannatusjäsenjäsenmaksun suuruus on 50 €. 

  Asia Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022. Vuonna 2021 

jäsenmaksun suuruus on 8 €. 
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11 Vahvistetaan toimintasuunnitelma 

  Asia Kokous päättää Teiska-Partio ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 

2021. Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen. 

 

12 Vahvistetaan talousarvio 

  Asia Kokous päättää Teiska-Partio ry:n talousarvion vuodelle 2021. 

Hallitus esittelee talousarvioehdotuksen. 

 

13 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 

  Asia Valitaan Teiska-Partio ry:n hallituksen puheenjohtaja eli 

lippukunnanjohtaja vuodelle 2021. 

 

14 Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet 

  Asia Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2021. 

 

   Teiska-Partio ry:n sääntöjen 9 §: ”Lippukunnan toimintaa johtaa 

hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut 

puheenjohtaja ja 2–7 muuta varsinaista jäsentä ja 0–7 varajäsentä.” 

 

15 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

  Asia Valitaan toiminnantarkastaja tilikaudelle 2021. 

  Asia Valitaan varatoiminnantarkastaja tilikaudelle 2021. 

 

16 Kokouksen päättäminen 

  Asia Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 


