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VUOSIKOKOUKSEN 2018 ESITYSLISTA 14.3.2018 

Aika: KE 14.3.2018 klo 18.00 

Paikka: Vaninvest Oy:n saunatilat, Hovinsaari, Kotka 

1. Kokouksen avaus. 

2. Läsnäolijoiden toteaminen, nimien kirjaus. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

4. Kokousvirkailijoiden valinta.  

Puheenjohtaja: 

Sihteeri: 

Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl): 

Ääntenlaskijat (2 kpl): 

5. Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi. 

6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely ja vahvistaminen. 

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely. 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen. 

9. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen. 

10. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen. 

11. Vuoden 2018 talousarvion esittely ja vahvistaminen. 

12. Vuoden 2019 jäsen-, kannatus- ja liittymismaksuista päättäminen. 

Vuoden 2018 yhdistyksen jäsenmaksuosuus on 30€ (jäsenmaksu 2018 on 
yhteensä 68,50€), kannatusjäsenmaksu on 130€ ja liittymismaksua ei ole. 

SATL:n 2019 jäsenmaksuosuusesitys ei ole tiedossa (2018 on siis 38,50€). 

Hallitus esittää vuodelle 2019 jäsenmaksuosuuden 30€ (tuleva jäsenmaksu ei vielä 
tarkkaan tiedossa) ja kannatusjäsenmaksun 130€ pitämistä ennallaan, ei 
liittymismaksua. 
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13. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toiminnantarkastajien sekä toimihenkilöiden 
palkkioista päättäminen kaudelle 2018. 

Vuonna 2017 puheenjohtajan ja sihteerin palkkio oli 120€. Rahastonhoitajan 
palkkio, kulujen mukaan, 400€. 

Hallitus esittää puheenjohtajan ja sihteerin palkkion pitämistä ennallaan 120€:ssa ja 
rahastonhoitajan palkkioksi, kulujen mukaan, 400€. Uusi hallitus päättää 
mahdollisista muista palkkioista. 

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. 

Nykyisessä hallituksessa on, perinteiden mukaisesti, 6 jäsentä ja puheenjohtaja. 

15. Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten tilalle hallitukseen tulevien jäsenten 
valitseminen. 

Nykyinen puheenjohtaja: Esa Juntto 

Jatkovuoroiset jäsenet: Jarmo Harju, Tommi Hämäläinen ja Risto Serola 

Erovuoroiset jäsenet: Jukka Huhtanen, Pertti Paavilainen ja Arvo Salorinne 

16. Yhden – kahden toiminnantarkastajan valitseminen varamiehineen. 

Vuonna 2017 toiminnantarkastaja oli Jorma Vahvanen ja varalla Pertti Pykäläinen. 

17. Yhdistyksen edustajiston valitseminen SATL:n liittokokoukseen. 

Vuoden 2018 liittokokous on 17. - 18.3.2018 Tallinnassa, eli tulevana viikonloppuna. 
Hallitus on edellisen vuosikokouksen valtuuttamana jo päättänyt, että täysvaltainen 
edustajamme on Risto Serola. 

Hallitus esittää, että vuoden 2019 liittokokouksen edustajiston valitseminen jätetään 
uudelle hallitukselle, jos ko. liittokokous on ennen yhdistyksen vuosikokousta tai 
liian lähellä sitä edustajiston valitsemiseksi. 

18. Toimikunnista ja niiden vetäjistä päättäminen. 

Vuonna 2017 toimikuntia ei ollut lainkaan. 

Hallitus esittää saunatoimikunnan nimittämistä huolehtimaan mahdollisista saunan 
remonteista ja kulujen pitämisestä kurissa. 

Hallitus esittää saunatoimikunnan vetäjäksi Risto Serolaa 
ja jäseniksi Jukka Huhtasta, Jorma Metsolaa, Pertti Paavilaista ja Arvo Salorinnettä. 
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19. Vuoden 2018 kuukausikokouksista päättäminen: aika, paikka ja kutsut. 

Vuonna 2017 kuukausikokoukset pyrittiin pitämään perinteisesti jokaisen 
kuukauden toisena keskiviikkona, poislukien kesä-, heinä- ja elokuu. 

Paikoista päätti hallitus, perinteisesti saunalla pidettäviä touko- ja syyskuun 
kokouksia lukuun ottamatta. 

Kokouskutsut lähetettiin vain tekstiviestein ja nettisivujen kautta. 

20. Vuoden 2019 vuosikokouksesta päättäminen: kutsut, aika ja paikka. 

Vuoden 2018 vuosikokouskutsut lähetettiin tekstiviestein ja nettisivujen kutsulla 
viikkoa ennen vuosikokousta sekä paperisella jäsenkirjeellä niille jäsenille joiden 
puhelinnumero ei ollut tekstiviestejä varten tiedossa. Perinteistä lehti-ilmoitusta ei 
ollut lainkaan. 

Ajasta ja paikasta päättäminen, sääntöjen puitteissa, oli hallituksen vastuulla. 

Hallitus esittää nykyisen käytännön jatkamista. 

21. Saunanlämmityspäivästä ja –ajasta sekä saunomiskaudesta päättäminen. 

Perinteinen saunanlämmityspäivä on ollut keskiviikko ja aika klo 16.00 alkaen, näin 
oli myös vuonna 2017. 

Saunomiskaudeksi 2017 oli määritelty ”lumeton kesäkausi”. 

22. Saunamaksuista päättäminen. 

Vuonna 2017 ”varsinainen saunamaksu” oli 5€ henkilöltä saunomiskerralta, joka 
kerättiin jokaiselta saunojalta yhdistyksen tilaisuuksissa, myös saunan juhlissa. 

Vuonna 2017 käytössä oli ”jäsensaunamaksu”, jonka suorittamalla jäsen sai 
lämmittää saunan omaan käyttöönsä. Maksun suuruus oli 40 – 100€ saunovasta 
henkilömäärästä riippuen, sisältäen 5 tunnin saunomisen. 

Vuonna 2017 ”tilaussaunamaksu” oli 120€ - neuvoteltavissa. 

Hallitus esittää, että ”varsinainen saunamaksu”, ”jäsensaunamaksu” ja 
”tilaussaunamaksu” pidetään ennallaan – 5€ & 40 –100€ & 120€. 

23. Jäsenistön esittämät asiat. 

Määräaikaan mennessä (31.12.2017) ei tullut esiteltäviä asioita. 

24. Muut asiat. 

25. Kokouksen päättäminen. 


