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KOKOUSKUTSU  
Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry:n sääntöjen määräämä vuosikokous pidetään Bermanto Oy:n 
kokoushuoneessa osoitteessa Kytömaantie 14, 04200 Kerava, sekä TEAMS-kokouksena. 

Kokousaika on: 

 Torstaina 22. huhtikuuta, klo 18.00  
HUOM! 

Koronavirus-epidemiasta johtuen kokous järjestetään seuraavin poikkeusjärjestelyn: 
A. Fyysisesti kokoukseen saavat osallistua vain Martti Matsinen, Timo Erkkilä ja Jaakko Haapala. 

Kaikki muut ilmoittautuneet osallistuvat kokoukseen TEAMS-yhteyden välityksellä. 
B. Jäsenet lähettävät ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi 

sekä toiminnantarkastajiksi sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä. Ehdotukset otetaan 
pöytäkirjaan liitteeksi ja kirjataan äänestyslistoihin, jotka ovat näkyvissä kokouksessa. 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat 

  a. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi toiminnantarkastaja Martti Matsinen 
  b. Valitaan kokouksen sihteeriksi hallituksen jäsen Timo Erkkilä 
  c. Valitaan kokouksen ääntenlaskijaksi hallituksen varajäsen Jaakko Haapala 

d. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokouksessa esitettyjen ehdokkaiden 
joukosta 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujat äänestyslistoja varten 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys poikkeusolosuhteet huomioiden 

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2020 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 
suuruudesta tilikaudelle 2021 
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista 

9. Valitaan puheenjohtaja sekä viisi hallituksen jäsentä toimikausille 2021-2022 

10. Päätetään hallituksen varajäsenten lukumäärä (max. 3kpl) ja valitaan varajäsenet 
toimikausille 2021-2022 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tilikausille 2021-2022 

12. Käsiteellään muut asiat 

13. Kokouksen päättäminen 
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Muita asioita ei esitetä päätettäväksi. Hallitus toivoo kuitenkin runsasta keskustelua toimintaan liittyvistä 
aiheista. 

Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki henkilöjäsenet. 

Poikkeusjärjestelyistä johtuen edellytämme ennakkoilmoittautumista mahdollisin ehdotuksin yllä esitetyn 
mukaisesti viimeistään keskiviikkona 14.4.2021 kello 16:00 mennessä yhdistyksen sähköpostiin  
ukty@ukty.fi . 
 

Osallistumislinkit lähetetään vain em. päivään mennessä ilmoittautuneille. 

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kokouskutsu sähköpostilla! 

Vuosikertomus 2020 ja hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2021 lähetetään ilmoittautuneille 
sähköpostilla ennen vuosikokouksen alkua.  
Tervetuloa  

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry:n hallitus 


