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   JÄSENTIEDOTE 1/2021 
     Maaliskuu 2021 
Hyvät seuramme jäsenet 
 

Talvi 2021 on kallistunut jo maaliskuulle. Keväällä koemme aina uuden alkua, voittoa vanhasta. Uskon, että tänä 
keväänä kukistuu myös vaikea pandemia ja pääsemme elämään vähitellen normaaliin tapaan! 
 

Meille se toivottavasti tuo mukavia tapaamisia Unkarin ystävien seurassa. Niistä ensimmäinen tapahtuu kuitenkin 
vielä hybridimallilla toteutettavassa vuosikokouksessa 29.3. Rohkaistu kokeilemaan jotakin uutta ja ilmoittaudu 
kokoukseen mukaan. Ohjeet osallistumiselle löydät tästä kirjeestä. 
 

Hyvän alkukevään terveisin pj Pekka 
 
1. Vuosikokous 29.3.2021 klo 17 Teamsilla 
 Vuosikokous pidetään tänä vuonna etäyhteyksin koronarajoitusten vuoksi. Pidämme Teams-kokouksen, johon 
 osallistujat liittyvät omilta tietokoneiltaan. Vain ns. tekninen henkilöstö, joka koostuu hallituksen jäsenistä, on 
 paikalla kokoustilassa. Tätä tarkoittaa puheenjohtajan ilmaus hybridimallista. 
  

 HUOM! Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sihteeri Merja Rossille viimeistään 26.3.2021.  Sähköposti:
 merja.rossi@hotmail.fi.  Merja lähettää ilmoittautuneille sähköpostiin kokouslinkin ja ohjeet, joiden avulla 
 kokoukseen pääsee mukaan.  
  
 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat: toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä 
 hallituksen ja toiminnantarkastajien valinnat. 
 Tämän jäsenkirjeen liitteinä ovat kokousasiakirjat: esityslista (tiedotteen sivu 2), toimintakertomus, tiivistelmä 
 tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Pyydämme tutustumaan niihin etukäteen. 
 

 Tervetuloa poikkeusajan vuosikokoukseen!    Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
 
2. Tulevasta toiminnasta 
 Viikolle 20 eli 17.5. alkavalle viikolle olemme suunnitelleet ulkotilaisuutta, jos koronarajoitukset sen 
 mahdollistavat. Tarkoitus on viettää aikaa ulkosalla yhteisen ohjelman ja iltapalan parissa. 
 Tilaisuudesta tiedotetaan lähempänä, kun nähdään, miten se voidaan toteuttaa. 
 

 Marraskuun 19. päivän illaksi on varattu Tuulensuoja ruoka- ja viini-iltaa varten. Sitä ennenkin kokoonnumme 
 loppukesällä ja syksyllä, mikäli se vain on mahdollista. 
 
3. Unkarin kieltä kaskun muodossa 
 Hirdetés egy kutyás újság egyik oldalán: 
 "Kutya eladó. Nem válogatós, megeszik mindent. Szereti a gyerekeket.” 
 

 Ilmoitus koiralehdessä: ”Koira myytävänä. Ei valikoiva, syö kaikkea. Pitää lapsista.” 
 
  

 Hyvää, aurinkoista ja tervettä kevättä kaikille jäsenillemme! 
 
   Kouvolan Suomi-Unkari Seura, hallitus 
 
 

 Hallituksen yhteystietoja:  

 Pekka Ainali, puheenjohtaja, pekka.ainali(a)kolumbus.fi, puh. 040 567 8646 
 Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja, sirkka.uusipaikka(a)wippies.fi, puh. 045 6710 814 
 Merja Rossi, sihteeri, merja.rossi(a)hotmail.fi, puh. 0400 986 954 
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Kouvolan Suomi-Unkari Seura ry          Liite 
 
VUOSIKOKOUS 2021 
 
Aika Maanantai 29.3.2021 klo 17.00 
Paikka Teams -yhteys, kokouksen tekninen henkilöstö Rossilla (max 6 henk.) 
Osallistujat  ______ yhdistyksen jäsentä, erillinen nimilista 
 
ESITYSLISTA 
 
1.    Kokouksen avaus 
  Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa 
   

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
  Kutsu viimeistään 7 vuorokautta ennen. Postituspäivä 19.3.2021. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

5. Kuullaan tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajan antama lausunto 
  Vuosikertomus ja tilinpäätös ovat kokousaineiston liitteenä. 
 

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

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 
 - hallitus esittää jäsenmaksuksi 30 euroa/henkilö (sama kuin 2020) 
  Toimintasuunnitelma ja talousarvio kokouskutsun liitteinä. 
 

8.  Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi  (vuosikokouksesta 2021-vuosikokoukseen 2022) hallituksen puheenjohtaja 
(=yhdistyksen puheenjohtaja) 

  Nykyinen puheenjohtaja on Pekka Ainali. 
 

9.  Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (sääntöjen mukaan 6-12 jäsentä) 
  - hallitus esittää 7 + puheenjohtaja = 8 
   
10. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi (= vuosikokousten 2021-2022 välinen aika) 
  Hallitukseen viime vuonna valittu: Riikka Kaasalainen, Regina Mononen, Matti Pätäri, Merja 

 Rossi, Hilkka Silander, Anja Sulku, Sirkka Uusipaikka. 
 

11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden 2021 toimintaa ja  
tilejä 

   
12.  Päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista 
  Yhdistyksellä ei ole tukijäseniä. 
 

13. Valitaan edustajat seuran edustajakokoukseen (varsinainen ja vara) 
  Hallitus esittää, että vuosikokous antaa hallitukselle valtuudet valita edustaja keskuudestaan. 
 

14. Käsitellään muut asiat (päätösasiat mainittava kokouskutsussa) 
  Ei muita asioita 
 

15. Jäsenille tiedoksi tuotavat asiat  
  Keväälle suunniteltu jäsentilaisuutta viikolle 17.5.- 21.5.2021 
 

16. Kokouksen päättäminen 
  


