
                         

                       

           
                  Kuvat Eila Heikkilän esitelmästä lounastilaisuudessa 27.1.2015. 

                   Esitelmässä Eila kertoi äitinsä työstä kyläompelijana Karsikkaalla.                          

 

 

     

 

JÄSENKIRJE  1/2015 

 
 
Hyvä Me haapavetiset ry:n jäsen  
 

Me haapavetiset ry:n 35. toimintavuosi on alkanut. Tulossa on taas  
vuosikokous 11.3.2015 klo 18 Olympiastadionin Vanhan Selostamon  

 kokoushuoneessa. 

Toimintavuosi alkoi 27. tammikuuta lounastapaamisella ravintola  
Helkan Keittiössä. Mukana oli 22 osanottajaa, mikä osoittaa, että  
kiinnostusta tällaisia tilaisuuksia kohtaan on olemassa. Lounaan 
jälkeen Eila Heikkilä kertoi äitinsä työstä kyläompelijana Karsikkaalla. 
Lounastapaamisia jatketaan. 
 
 

Sääntömääräinen vuosikokous Stadionin Vanhassa Selostamossa 11.3.2015 

                          KOKOUSKUTSU 

Me haapavetiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous  

pidetään keskiviikkona 11.3.2015 alkaen klo 18 Olympia- 

stadionin Vanhassa Selostamossa, Paavo Nurmen tie 1,  

Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n  

mukaiset asiat. Esityslista on liitteenä. 

                          Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 
Hallitus 

Sisäänkäynti tornin juurelta  
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       ME HAAPAVETISET RY   
 

 

VUOSIKOKOUS 11.3.2015 klo 18.00 

ESITYSLISTA 

1 Kokouksen avaus    
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
4 Esityslistan hyväksyminen   
5 Vuosikertomuksen, tilien ja toiminnantarkastajien lausunnon käsittely 
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus  
8 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2015 ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
vuosiksi 2015-2016 
 Erovuorossa ovat Seppo Laru, Soile Myllymäki ja Taisto Ollila 
10 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja 
11 Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä 
kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat  
 Kunniajäsenen kutsuminen  
12 Kokouksen päättäminen 
  

 

 
 
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen 
kokousta kirjallisesti esittämät asiat.  
  

8. § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat  
- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä 
toiminnantarkastuskertomus  
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille  
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten  
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet  erovuoroisten tilalle  
- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa  ja  yksi varatoiminnantarkastaja sekä  
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta 
ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.   
 


