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1. Käsiteltävät asiat 

 
1.    Kokouksen avaus 

    
2.    Kokouksen järjestäytyminen 
 
2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

 
2.2. Kokouksen 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 varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä huhti-syyskuussa.” 
 
”Hallitus lähettää kirjallisen kutsun piirin kokoukseen piirin jäsenille 
vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.” 
 

3.1. Kutsu kokoukseen 
 

Kokouksesta on ilmoitettu marttayhdistyksille kevään jäsentiedotteessa 
28.1.2020. Koronavirusepidemian vuoksi kokous jouduttiin siirtämään 
syksyyn (7.9.2020). Uudesta kokousajankohdasta on tiedotettu 
yhdistyksiä 29.4.2020, 9.7.2020 ja 29.7.2020. 
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Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kokousedustajille sähköisesti 
25.8.2020 (liitetään pöytäkirjaan liitteiksi 1 ja 2). 
 
Päätösesitys: 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. 
 
Piirin hallituksen jäsenillä, piirin toimihenkilöillä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, 
joille kokous sen yksimielisesti myöntää.  
Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla virallisella kokousedustajalla yksi ääni.” 

 
Päätösesitys: Todetaan läsnä olevien kokousedustajien lukumäärä ja muut 

kokouksessa mukana olevat henkilöt (liitetään pöytäkirjan liitteeksi 3.  
Päätös:   

 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Päätösesitys:   Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
Päätös: 

 
 

5. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden sekä matkakustannusten 
määrääminen 
 

Päätösesitys:    Kokouspalkkiota ei makseta hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen 
jäsenille. Matkakustannusten korvaus suoritetaan kulloinkin voimassa 
olevan matkakustannusten verovapaata koskevan verohallinnon 
päätöksen mukaisesti. 

     Päätös: 
 
6. 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 puheenjohtajana on toiminut Anna-Liisa Pekkanen vuodesta 
2014- 
 
Etelä-Karjalan Martat ry:n 12§ mukaan hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja 
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valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita 
tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 
Tässä kokouksessa valittavan puheenjohtajan toimikausi alkaa tämän 
kokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2022 vuosikokouksen 
päättymiseen saakka. 

 
Päätösesitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2020-2022  
 
Päätös: 

 
7. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle 

 
Etelä-Karjalan Martat ry:n 12§ mukaan hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen 
voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi. Tässä kokouksessa valittavien jäsenten toimikausi alkaa 
tämän kokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2022 vuosikokouksen 
päättymiseen saakka. 
 
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: 
Ahtiainen Sirpa, Imatra 2016- 
Heimonen Eeva-Liisa, Imatra 2014- 

  Partanen Tuula, Lappeenranta 2016- 
  Pykäläinen Tuija Maaret, Lappeenranta 2012-2020 
 

Hallituksessa jatkavat Heidi Kojo, Eija Kaipia-Junnonen, Sari Ramula ja 
Jaana Tirri. 
 
Marttayhdistykset ovat 15.8.2020 mennessä asettaneet ennakolta 
ehdolle seuraavat henkilöt: 
 

 Ahtiainen Sirpa 
 Heimonen Eeva-Liisa 
 Partanen Tuula 
 Saarnio Paula 
 Tikka Päivi 
 Viskari-Lippojoki Ulla 
 
 Ehdokkaiden ennakkoasettelulomakkeet ovat liitteenä (liite 4). 

Kokouksessa voidaan esittää myös muita henkilöitä valittavaksi 
hallitukseen. 
Käytettävien esittäytymispuheenvuorojen enimmäispituus on 3 
minuuttia. 
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Päätösesitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä samalla vaalilla siten, että eniten ääniä 
saaneet ehdokkaat valitaan. Äänten mennessä viimeiseksi valittavan 
jäsenen osalta tasan, valinta suoritetaan arpomalla. 

 
Päätös: 

 
8. Etelä-Karjalan Marttojen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

vuodelta 2019 (liite 5 toimintakertomus, liite 6 tasekirja ja liite 7 tilintarkastuskertomus)  
 

Etelä-Karjalan Marttojen sääntöjen mukaan piirin varsinaisessa 
kokouksessa esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
tilintarkastajien lausunto. 
 
Toiminnanjohtaja Tuija Valjakka esittelee piirin toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. 
 

Päätösesitys:  Todetaan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
vuodelta 2019 esitetyksi.  

Päätös: 
 

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Etelä-Karjalan Marttojen sääntöjen 11 § mukaan piirin varsinaisessa 
kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  

 
Piirin sääntöjen 11 § mukaan marttapiirin varsinaisessa kokouksessa 
esitetään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilintarkastajien niistä 
antama lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnetään vastuuvapaus 
tilivelvollisille. 

Päätös: 
 

10. Etelä-Karjalan Marttojen toimintasuunnitelma 2021 (liite 8) 
 

Tuija Valjakka esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2021. 
 

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 
Päätös:  
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11. Etelä-Karjalan Marttojen talousarvio vuodelle 2021 (liite 9) 
 

Tuija Valjakka esittelee talousarvion vuodelle 2021. 
 

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021. 
Päätös: 

 
 

12. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2020 
 
     Päätösesitys: Etelä-Karjalan Marttojen tilintarkastajana jatkaa KPMG Ab ja 

varsinaisena tilintarkastajana Mia Svensk, KHT. Varatilintarkastajana 
jatkaa KPMG Oy Ab, KHT -yhteisö, Lappeenranta. 

     Päätös: 
 

 
13. Jäsenten esittämät asiat 

 
Etelä-Karjalan Marttojen säännöt 9§: ”Jos jäsen haluaa asian 
käsiteltäväksi piirin kokouksessa, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys 
piirin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää 
kokouskutsuun”. 
 
Todetaan, että jäsenet eivät ole jättäneet esityksiä kokouksessa 
käsiteltäväksi asioiksi. 

 
14. Hallituksen esittämät asiat 
14. 1.Suositus yhdistysten toimintaan poikkeuksellisissa oloissa 
14.2 Piirin ajankohtaiset asiat 
 

15.       Kokouksen päättäminen 
 


