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Aika: sunnuntaina 13.12.2020 klo 15.00

Paikka: Ravintola Kirsta, os. Aittaranta 4-6, Uusikaupunki

1  KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Laitetaan nimilista kiertämään. Todetaan, että 
yhdistyksen säännöistä poiketen koronaepidemian vuoksi kevätkokousta ei voitu pitää, joten
liiton ohjeistuksen mukaan pidetään yhteinen kevät- ja syyskokous.
PÄÄTÖS:

2 JÄRJESTÄYTYMINEN
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2. Valitaan kokoukselle sihteeri.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sääntöjen 11 §:ssä todetaan: Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa halli-
tuksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sääntöjen 12 § toteaa kokouksen laillisuudesta seuraavaa: Ilmoitus yhdistyksen kokouksen 
ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti tai sähköpostitse lähetettävä
kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen eniten levinneessä 
sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Diabetesliiton ohjeistuksen mukaan kevätkokousta ei järjestetty koronatilanteen vuoksi. 
Koronatilanteen pitkittyessä liiton ohjeistus oli, että yhdistykset voivat järjestää yhdistetyn 
kevät- ja syyskokouksen.

Kokouskutsu on julkaistu Uudenkaupungin, Laitilan ja Vakka-Suomen sanomissa sekä 
yhdistyksen nettisivuilla määräajassa.
PÄÄTÖS:

4 VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:

5 KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Yhdistyksen sihteeri esittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen. Toimintakertomus 
on ollut nähtävillä netissä yhdistyksen sivuilla kokouskutsun yhteydessä.
PÄÄTÖS:
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6 KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen.
PÄÄTÖS:

7 TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 2019
Yhdistyksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien kertomuksen.
PÄÄTÖS:

8 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAIHVISTAMISESTA SEKÄ VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja keskustellaan vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Hallitus esittää oheisen liitteen mukaisen toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi. 
Yhdistyksen sihteeri esitteleetoimintasuunnitelman kokoukselle.
PÄÄTÖS:

10 JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
Hallitus esittää jäsenmaksun suuruuden pitämistä entisenä, 16 euroa. Nyt käytettävissä 
olevan tiedon mukaan liiton osuus on edelleen 7 euroa, joten yhdistykselle tuloutuu 9 
euroa/jäsen. Tästä arvioidaan kertyvän tuloja 2500 euroa.
PÄÄTÖS:

11 TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN
Hallitus esittää oheisen tulo- ja menoarvion vuodelle 2021. Yhdistyksen taloudenhoitaja 
esittelee tulo- ja menoarvion kokoukselle.
PÄÄTÖS:

12 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Kokous tekee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021.
PÄÄTÖS:

13 VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Sääntöjen 8 §:n mukaan hallitukselle valitaan 4-8 
jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2021.
PÄÄTÖS:

14 VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARAJÄSENTÄ
Valitaan vuodelle 2021 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä.
PÄÄTÖS:

15 YHDISTYKSEN TOIMINNAN JATKAMINEN
Vuosi 2020 on koronatilanteesta johtuen ollut todella hiljainen, mutta jo vuonna 2019 
yhdistys on joutunut perumaan tapahtumia vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Viime vuoden
syyskokouksessa on käsitelty yhdistyksen jatkoa ja tultu siihen tulokseen, että yritetään 
jatkaa toimintaa. Hallitus on omassa kokouksessaan 3.12.2020 pohtinut yhdistyksen jatkoa 
ja sopinut, että jatketaan toimintaa vielä vuosi ja vuoden 2021 syyskokouksessa päätetään 
miten jatketaan. Vaihtoehtoina mahdollisesti toiseen yhdistykseen yhdistyminen tai vain 
yhdistyksen lakkauttaminen.
PÄÄTÖS:
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16 YHDISTYKSEN JÄSENEDUT

Jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta, www.vakka-suomendiabetesyhdistys.com

Seuraavista liikuntapaikoista myönnetään n. 10% alennus näyttämällä jäsenkorttia (ei 
vuosisopimuksista):
Uusikaupunki:
– Uudenkaupungin urheilukeskus
– Kuntostudio Naisvoima
– Total Gym
– Uudenkaupungin uimahalli
Mynämäki
– HaniHalli
– Mynämäen uimahalli

Yhdistys tarjoaa jalkojenhoidosta 5 euron alennuksen/kerta. Alennuksen saa näyttämällä 
jäsenkorttia. Alennuksen saa seuraavista paikoista:
Uusikaupunki:
– Uudenkaupungin hoitopiste Kastanja, Tanja Raitio
Kalanti:
– Niina Heijari
Laitila:
– Hyvän olon hoitola Heiree, Heidi Uola-Rinne
– Marjaana Uotila
– Marika Saarela

17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Uusikaupunki ___/___ 2020

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: Toimintakertomus 2019, tilinpäätös 2019, toiminnantarkastajien kertomus


