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20.11.2021 klo 13.00
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki. Kokoustila Ateljee 1.
Osallistujalistan mukaisesti

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sonja Peschkow avaa kokouksen klo
2. Nimenhuuto ja läsnäolijoiden toteaminen
Suoritetaan nimenhuuto, jonka perusteella todetaan läsnä olevat jäsenet.
Päätösesitys: Suoritetun nimenhuudon perusteella todetaan, että läsnä on __ jäsentä.
Hallituksesta on paikalla __ varsinaista ja __ varajäsentä sekä yhdistyksen toimistosta läsnä ovat
toiminnanjohtaja ja palvelu- ja koulutussuunnittelija.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous. Yhdistys pitää kaksi
varsinaista vuosikokousta. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous pidetään lokamarraskuussa hallituksen valitsemana päivänä.
Tieto yhdistyksen vuosikokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköistä viestivälinettä käyttäen niille
jäsenille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön. Tieto on annettava viimeistään 60
päivää ennen kokouksen alkamista. Vuosikokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköistä
viestivälinettä käyttäen niille jäsenille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa yhdistyksen käyttöön. Kutsu
vuosikokoukseen on annettava 14 päivää ennen vuosikokousta.
Tieto vuosikokouksesta on lähetetty jäsenille sähköpostilla sekä julkaistu yhdistyksen nettisivuilla
20.9.2021. Kutsu vuosikokoukseen on lähetetty postitse 29.10.2021 ja julkaistu yhdistyksen nettisivuilla
2.11.2021
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.
Päätösesitys: Vuosikokous valitsee kokousedustajien joukosta kokouksen puheenjohtajaksi:
_______________.
Vuosikokous kutsuu kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi toiminnanjohtaja Jussi Närin.
Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi paikalla olevaa jäsentä:
__________ ja ____________.
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Kokous valitsee mahdollisia äänestyksiä ja vaaleja varten ääntenlaskijoiksi kolme paikalla olevaa jäsentä.
____________, ____________ ja ______________.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävistä asioista määrätään yhdistyksen sääntöjen 4 §:ssä.
Päätösesitys: Vuosikokous päättää vahvistaa kokouksen esityslistan muutoksitta.
6. Jäsenmaksu vuodelle 2022
Akavan Erityisalojen kevätliittokokouspäätöksellä vahvistettiin yhdistysjäsenmaksu, jonka perusteella
Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n jäsenistä maksetaan kuukausittaista kiinteää yhdistysjäsenmaksua
Akavan Erityisaloille. Tämä mahdollistaisi myös meidän jäsenmaksujärjestelmämme kehittämisen entistä
kilpailukykyisemmäksi muihin liittoihin nähden.
Hallitus on valmistellut siirtymistä kiinteään jäsenmaksuun. Sen valmistelussa on pyritty ottamaan
huomioon mahdollisimman tarkoin eri ammattiryhmät ja eri elämäntilanteissa olevat jäsenet siten, että
yhdistyksen toimintaedellytykset säilyvät.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että Kumulan jäsenmaksut ovat vuonna 2022 seuraavat:
Työssäkäyvät jäsenet: 31 € / kk
Erityiskoulutettujen työttömyyskassan etuuksilla olevat: 15.50 € / kk
Ammatinharjoittajat ja freelancerit, ei työsuhteessa: 15.50 / kk
Osa-aikaiset enintään 60 % työajalla työskentelevät: 20 € / kk
Kelan etuuksilla tai ilman ansiotuloa: 8 € / kk
Opiskelijat: 8 € / kk
Eläkeläiset: 10 € / kk
Kunniajäsenet: jäsenmaksusta vapautettu
Päätösesitys: Vahvistetaan jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti
7. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2022
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että luottamushenkilöille maksettavat palkkiot vuonna 2022 ovat
seuraavat (suluissa palkkiot vuonna 2021):
Hallituksen pj vuosipalkkio
Hallituksen vpj vuosipalkkio
Tilintarkastajien palkkio
Kokouspalkkiot

4000 € (4000 €)
1700 € (1700 €)
Laskun mukaan
Ei makseta

Päätösesitys: Vahvistetaan luottamushenkilöiden palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti.
8. Matkakustannusten korvausperusteet ja ansionmenetyskorvaukset
Hallitus esittää, että hallituksen ja muiden toimielinten matkakustannukset ja päivärahat vuonna 2022
maksetaan verohallinnon voimassa olevien päätösten mukaisesti. Oman auton käyttö korvataan, jos
mukana on muita matkustajia, jos oman auton käyttö lyhentää oleellisesti matkaan käytettyä aikaa tai kun
sillä matkustetaan lähimmälle julkisen liikenteen lähtöasemalle.
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Matkalaskun maksamisen edellytyksenä on kirjanpitolain määräysten mukaisesti, että lasku toimitetaan
yhdistykselle kahden kuukauden kuluessa matkan suorittamisesta ja että kaikki tarvittavat tositteet ovat
laskun liitteenä.
Yhdistyksen tilaisuuksiin työajalla osallistuville hallituksen jäsenille maksetaan ansionmenetyskorvausta
silloin, kun he joutuvat ottamaan töistä palkatonta vapaata.
Päätösesitys: Päätetään matkakustannusten korvausperusteista ja ansionmenetyskorvausten
periaatteista hallituksen esityksen mukaisesti.
9. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022
Hallituksen esitys yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä (liite 1).
Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2022–2023
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Joka vuosi on
puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenet erovuorossa.
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen
Henri Seppänen
Eeva Mäkinen
Kaija Kähkönen
Anni Siirola

Varajäsen
Esko Nousiainen
Timo Tamminen
Jan Nyström
Ville Happonen

Päätösesitys: Hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä kaudelle 2022–2023 sekä neljä varajäsentä
kaudelle 2022.
11. Tilintarkastajien valinta
Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi Seppo Rautula / MGI Tilintarkastus Oy.
12. Aloitteet
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenet voivat tehdä vuosikokoukselle aloitteita, jotka on jätettävä
yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti 30 päivää ennen vuosikokousta.
Päätösesitys: Vuosikokous toteaa, että vuosikokoukselle tarkoitettuja aloitteita ei ole hallitukselle jätetty.
13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo

