
       
 

 

 

 

 

 
 
 
 
A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 17.4.2021 klo 14.00 alkaen.  
Kokous järjestetään etäyhteyksin Espoon A-kilta Hykaasta (Ajurinkuja 4, Espoo) käsin, seitsemässä eri pis-
teessä. Myös etäosallistumismahdollisuus Teams:n välityksellä. Tilajärjestelyjen, Teams -linkkien toimituksen 
ja lounas- ja kahvitarjoilujen takia kokoukseen ilmoittaudutaan 9.4.2021 klo 16.00 mennessä vain sähköpos-
tilla toimisto@a-kiltojenliitto.fi. Ilmoittautuessa mainittava A-kilta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
Kokouspisteet: 
Etelä-Suomi:  Espoon A-kilta Hykaa ry, Ajurinkuja 4, Espoo 

Riihimäen A-kilta ry, Murtokatu 4, Riihimäki   
Itä-Suomi:  Partaharjun toimintakeskus, Partaharjuntie 361, Pieksämäki 
Länsi-Suomi: Porin A-kilta ry, Vapaudenkatu 11, Pori 

Tampereen A-kilta ry, Kartanonkatu 4, Tampere 
Pohjois-Suomi:  Oulun A-kilta ry, Hintantie 24, Oulu   

Tornion A-kilta ry, Metsolantie 10 C 19, Kiviranta 

A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä kevätkokouksen käsiteltäväksi  
määrätyt asiat sekä kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa olevat asiat. A-kiltojen on tullut jättää kevät-
kokoukselle esittämänsä mahdolliset asiat A-Kiltojen Liitto ry:n hallitukselle kirjallisina ennen määräaikaa, eli 
18.3.2021 klo 16.00 mennessä. 

Osallistuakseen kevätkokoukseen ja käyttääkseen äänioikeuttaan A-kilta tulee toimittaa valtakirja  
skannattuna toiminnanjohtaja Yrmy Ikoselle ennen kokousta tai viimeistään kokouspaikalle saavuttaessa jär-
jestökoordinaattorille. 
Kokouksessa noudatetaan hygieniasuosituksia ja pidetään turvavälit! 
Kokoukseen voi osallistua paikan päällä vain terveenä, edes lievästi flunssaisena ei tule saapua paikalle. 
Kokoustilaan pääsee vain valtuutettu kokousedustaja.  
Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä kokouksen ajan! 
Paikalle tulee saapua hyvissä ajoin.  

A-Kiltojen Liitto ry, hallitus 

Liitteet:  
Valtakirja äänioikeuden käytöstä 
Vuosikertomus 2020 ja tilinpäätös 
Kevätkokouksen asialista 
A-Kiltojen Liitto ry:n sääntöjen ja A-kiltojen mallisääntöjen sääntömuutosehdotukset 
A-Kiltojen Liitto ry:n äänestys- ja vaalijärjestys  

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen 

Kevätkokous 
17.4.2021 

Aluekohtaista  
lisätietoa saa oman 
alueen järjestökoor-
dinaattorilta. 
www.a-kiltojenliitto.fi 

mailto:toimisto@a-kiltojenliitto.fi
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A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous 17.4.2021, Teams. 
 
 
Jäsenyhdistys       A-kilta ry 
 
 
 
Valtuutettu       käyttää 
  (henkilön nimi) 

yhdistyksemme äänioikeutta A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokouksessa. 
 
 
 
 
A-killan jäsenmäärä 31.12.2020    jäsentä 
 
 
A-Kiltojen Liitto ry:n erääntynyt jäsenmaksu maksettu   / 2021. 
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paikka    päiväys 

 
 
 
 

        
Yhdistyksen nimenkirjoittaja   Yhdistyksen nimenkirjoittaja 



    ASIALISTA  

 
 
 
 
 
 
 
KEVÄTKOKOUS     
 
Aika: 17.4.2021 klo 14.00 
 
Paikka: Teams 
 
 
Kokouksen asialista 
 

1. Kokouksen avaus. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
3. Valitaan kokousvirkailijat: 

  - Puheenjohtaja 
  - Pöytäkirjanpitäjä 
  - Pöytäkirjantarkastajat (2) 
  - Ääntenlaskijat (7) 

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä. 
5. Todetaan kokouksen osanottajat. 
6. Käsitellään toimintavuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto sekä 

kertomus toiminnasta (vuosikertomus).  
7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

tilivelvollisille. 
8. Päätetään A-Kiltojen Liitto ry:n sääntöjen, A-kiltojen mallisääntöjen muutoksista sekä A-Kiltojen 

Liitto ry:n äänestys- ja vaalijärjestyksestä. 
9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat, sekä A-Kiltojen Liiton jäsenten  

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti  
esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset. 
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