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Puistokatu 1, 57100 SAVONLINNA 
puhelin: +358 50 558 0636    
www.piallysmies.fi 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN  
 
 

Piällysmies ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 19.5.2022 klo 
18.00, Pitopalvelu- ja Maatilamatkailu Höökissä, Pölläskyläntie 408, 58770 

Pihlajalahti 
 

 Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n määräämät 
kevätkokousasia, sopimuksen tekeminen Rajupusu Leader ry:n kanssa ja 
yhdistyksen nimimuutos. 

 
 Kevätkokouksen jälkeen on Leaderin ajankohtaisinfo! 

 
 

 Tervetuloa!  

 Piällysmies ry:n hallitus 
 

 Kahvitarjoilu alkaen klo 17:30 

 
 

 
  
 
 
 

 
  

Kahvitarjoilun varaamiseksi pyydämme ilmoittamaan viimeistään ma 16.5.2022 
osallistumisestanne ja mahdollisista erikoisruokavalioista puhelinnumeroon 044-976 6880 tai 
sähköpostilla: sini.ylasaari@savonlinna.fi 



ry 

 

   

KEVÄTKOKOUS 
 
Aika: 19.5.2022 klo 18.00 
Paikka: Pitopalvelu- ja Maatilamatkailu Höök, Pölläskyläntie 408, 58770 Pihlajalahti 
 
Asiat:  

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

5. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON ESITTÄMINEN 

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE 
VASTUUVELVOLLISILLE 

7. SOPIMUKSEN TEKEMINEN YHDISTYMISESTÄ RAJUPUSU LEADER RY:N KANSSA 

8. YHDISTYKSEN NIMIMUUTOS 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden 

valinta 

 Puheenjohtaja 

 Sihteeri 

 Pöytäkirjantarkastajat 

 Ääntenlaskijat 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle vähintään (7) vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille 

11.5.2022 kirjeitse sekä sähköpostitse ja kalenterikutsuna 8.5.2022. Lisäksi kokouskutsu on 

julkaistu Piällysmies ry:n nettisivuilla ja facebookissa 8.5.2022. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen 

 Esityslistan liitteenä on: 

• tilinpäätös vuodelta 2021, vuosikertomusluonnos 2021 

Tilintarkastajien lausunto esitetään kokouksessa. 

   

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
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7. Sopimuksen tekeminen yhdistymisestä Rajupusu Leader ry:n kanssa 

 
Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry ovat tehneet molempien yhdistyksien kevätkokouksissa vuonna 

2021 hyväksymän aiesopimuksen toimintojensa yhdistämisestä 1.1.2023 alkaen.  Yhdistymistä on 

valmisteltu aiesopimuksen mukaisesti. Aiesopimuksen mukaan yhdistyvän yhdistyksen toimintoja 

jatketaan Piällysmies ry:n y-tunnuksella. Aiesopimuksen mukaan yhdistymisprosessin aikana tulee 

tehdä tai valmistella seuraavat asia: Yhdistyneen yhdistyksen sääntöjen laatiminen tai Piällysmies ry:n 

sääntöjen muuttaminen, yhdistymissopimuksen laatiminen, hyväksyntä yhdistysten kokouksissa sekä 

yhdistyksen nimestä päättäminen. Yhdistymissopimuksessa huomioidaan muun muassa hallituksen 

muodostaminen, puheenjohtajuus, henkilökuntaan ja työsuhteisiin liittyvät asiat, vastuiden ja 

velvoitteiden siirtyminen, omaisuuden ja varojen siirtyminen, arkiston luovutus, yhdistyksen jäsenyys 

ja jäsenmaksut sekä muut yhdistymiseen liittyvät asiat.  

 

Sääntömuutos on jo hyväksytty Piällysmies ry:n syyskokouksessa 25.11.2021. 

 

Sopimusluonnosta on valmisteltu yhdessä ja Rajupusu Leader ry:n kanssa. Rajupusu Leader ry on 

hyväksynyt sopimusluonnoksen sellaisenaan kevätkokouksessaan 26.4.2022. Sopimusluonnos 

esitellään kokouksessa. 
 

Piällysmies ry:n hallitus esittää kevätkokoukselle sopimusluonnoksen hyväksymistä. 
 

8. Yhdistyksen nimimuutos 

 

Piällysmies ry:n ja Rajupusu Leader ry:n yhdistyessä 1.1.2023 on aiesopimuksessa sovitun 

mukaisesti päätettävä yhdistyksen nimestä. Nimiasiaa on valmisteltu yhdessä Rajupusu Leader 

ry:n kanssa järjestämällä julkinen nimikilpailu.  

 

Rajupusu Leader ry hyväksynyt yhdistyvän yhdistyksen uuden nimen 26.4.2022 

kevätkokouksessaan. Piällysmies ry:n tulee puolestaan päättää nimestä yhdistyksen 

kokouksessa. Nimiehdotus julkaistaan kokouksessa. 

 

Piällysmies ry:n hallitus esittää kevätkokoukselle nimimuutoksen hyväksymistä. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Jakelu:  Piällysmies ry:n jäsenistö  


