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Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkanen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
2.2. Kahden sihteerin valitseminen
2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
2.4. Kolmen ääntenlaskijan valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 9 §:
”Piirin varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa.

Hallitus lähettää kirjallisen kutsun piirin kokoukseen piirin jäsenille
vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.”

3.1. Kutsu syyskokoukseen

Ilmoitus kokouksesta ja kutsu kokoukseen on lähetetty
marttayhdistyksille 29.8.2018 piirin jäsentiedotteessa 2/2018 (liite 1).
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty virallisille
kokousedustajille 18.10.2018).

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti
koolle kutsutuksi.

Päätös:

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 10 §:
”Kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden edustajan piirin
kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 50–lukua kohden sekä
vastaavan määrän varaedustajia.
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Piirin hallituksen jäsenillä, piirin toimihenkilöillä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, joille kokous sen
yksimielisesti myöntää. Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla
virallisella kokousedustajalla yksi ääni.”

Esitys:  Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut kokouksessa
mukana olevat henkilöt. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus
kaikille kokouksessa oleville Etelä-Karjalan Martat ry:n jäsenille
sekä kokoukseen erikseen kutsutuille. Luettelo virallisista
kokousedustajista ja kokouksen läsnäololuettelo liitetään
pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:

5. Sääntömuutoksen hyväksyminen
Etelä-Karjalan Martat ry:n siirtymisestä yhden kokoukseen mallia on esitelty piirin
kevätkokouksessa 12.4.2018

Esitys: Etelä-Karjalan Marttojen hallitus esittää, että marttapiiri
hyväksyy Etelä-Karjalan Marttojen sääntöjen muutokset
liitteen 3 mukaisesti. Marttaliiton hallinto- ja talousjohtaja
Reijo Petrell esittelee.

Päätös:

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten
määrääminen

Kokouspalkkioita ei ole maksettu. Matkakustannusten korvaus on
aikaisemmin sidottu Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaisesti
voimassa olevan valtion virkaehtosopimuksen asianomaisiin
määräyksiin (valtion matkustussääntö) kuitenkin niin, että pakottavissa
tapauksissa hyväksytään oman auton käyttöoikeus.

Esitys: Matkakustannusten korvaus suoritetaan kulloinkin voimassa
olevan matkakustannusten verovapaata korvaamista koskevan
verohallinnon päätöksen mukaisesti.
Päätös:
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7. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 11 §:
”Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi
kahdeksi kalenterivuodeksi sääntöjen 12 §:ssä määrätyllä tavalla.”

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Anna-Liisa Pekkanen
syyskokouksessa 2017 vuosille 2018-2019. Näin ollen tässä kokouksessa
ei valita hallituksen puheenjohtajaa.

Esitys: Hyväksytyn sääntömuutoksen myötä Anna-Liisa Pekkasen
puheenjohtajakautta jatketaan vuoden 2020
vuosikokoukseen saakka.

Päätös:

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Esitys: Hallitus esittää, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja
kahdeksan muuta jäsentä.

Päätös:

9. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle

9.1. Menettelytapaohjeet

Esitys: Valitaan sääntöjen määräämä määrä (neljä) varsinaisia jäseniä
äänimäärän mukaisesti.
Vaaleissa jokainen saa äänestää enintään neljää henkilöä.
Päätös:

Esittelypuheenvuorot

Esitys: Hallitus esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi, että käytettävän
esittelypuheenvuoron enimmäispituus on 3 minuuttia.
Päätös:

9.2. Hallituksen jäsenten vaali

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 12 §: ”Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen
voidaan valita vain piiriin kuuluvien marttayhdistysten varsinaisia
jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
kalenterivuodeksi kerrallaan.
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Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan
siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen
voidaan valita tehtäviinsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Vuonna 2018 erovuorossa ovat seuraavat hallituksen varsinaiset jäsenet:
Kaipia-Junnonen Eija, Lemi 2017-
Ramula Sari, Savitaipale 2017-
Tirri Jaana, Ruokolahti 2015-
Uppman Anne, Rautjärvi, 2012-2018

Hallituksessa jatkavat seuraavat varsinaiset jäsenet:
Ahtiainen Sirpa, Imatra 2016-
Heimonen Eeva-Liisa, Imatra 2014-
Partanen Tuula, Lappeenranta 2016-
Pykäläinen Tuija Maaret, Lappeenranta 2012-

Marttayhdistykset ovat asettaneet 15.10.2018 mennessä ehdolle
seuraavat henkilöt:
Kaipia-Junnonen Eija, Kojo Heidi, Ramula Sari ja Tirri Jaana.
Ehdokkaiden ennakkoasettelulomakkeet liitteenä 4. Kokouksessa
voidaan esittää myös muita henkilöitä valittavaksi hallitukseen.

Hallituksessa jatkavien syyskokouksessa 2017 valittujen jäsenten kausi
jatkuu vuoden 2020 vuosikokouksen päättymiseen saakka. Tässä
kokouksessa valittavien jäsenten kausi alkaa 1.1.2019 ja jatkuu vuoden
2021 vuosikokouksen päättymiseen saakka. Kevään 2019
vuosikokouksessa ei näin ollen tehdä henkilövalintoja.

Päätös:

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Tuija Valjakka esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2019 liitteen 5
mukaisesti.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2019.
Päätös:

11. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen

Tuija Valjakka esittelee talousarvion vuodelle 2019 liitteen 6 mukaisesti.

Esitys: Hyväksytään Etelä-Karjalan Martat ry:n talousarvio vuodelle
2019
Päätös:
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12. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2019

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 11§: ” Valitaan yksi tilintarkastaja ja
yksi varatilintarkastaja tarkastamaan piirin seuraavan kalenterivuoden
tilejä ja hallintoa. Vähintään toisen on oltava KHT- tai HT –
tilintarkastaja.”

Varsinaisina tilintarkastajana toimii vuonna 2018 Tuija Junni, HT ja
varatilintarkastajina toimii Oy Tuokko Ltd.
Piirin hallitus on kilpailuttanut tilintarkastuksen lokakuussa 2018.
Hallituksen esitys valittavaksi tilintarkastajaksi esitellään
syyskokouksessa.

Esitys:
Päätös:

13. Tehdään ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä asioista.

Esitys:
Päätös:

14. Hallituksen esittämät asiat

14.1. Juhlavuoden Marttalähettilään terveiset
Esitys:
Päätös:

15. Marttayhdistysten esittämät asiat

Esitys:   Marttayhdistyksiltä ei ole määräaikaan 31.7. mennessä
tullut asioita syyskokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

16. Muut asiat

17.  Kokouksen päättäminen


