
KOKOUSKUTSU 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin yhdistetty 
vuosikokous ja syyskokous pidetään Kauhajoen seurakuntakeskuksessa 21.11.2020 
klo 13:00 alkaen, os. Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki. 
 
Kokoukseen saa jokainen jäsenyhdistys lähettää kaksi (2) äänivaltaista edustajaa, sekä 
lisäksi yhden (1) edustajan yli 50 jäsenen yhdistystä kohden. Edustajalla tulee olla 
valtakirja. Piirin kokouksessa on jokaiselle edustajalla yksi ääni. Seurakuntajäsenet saavat 
lähettää yhden edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kirkkomusiikkipiirin hallitus on päättänyt 3.10.2020 voimaan tulleen lain (677/2020 Laki 
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä 
muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi) mukaisesti, että 
asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa kokousedustajaa yhdistyksen kokouksessa. 
Yhden asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään 
kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 
  
KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Työjärjestyksestä päättäminen 
5. Valtakirjojen tarkastuksen tulokset 
6. Toimintakertomus vuodelta 2019 
7. Tilinpäätös vuodelta 2019 
8. Toiminnantarkastajien lausunto 
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
10. Valitaan edustajat liiton edustajakokoukseen 
 
Kokoustauko tarvittaessa 
 
11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
12. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2021 
13. Päätetään toiminnantarkastajille ja piirihallituksen jäsenille maksettavista palkkioista 
14. Talousarvio vuodelle 2021 
15. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja 
16. Valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 
17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
18. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
19. Kokouksen päättäminen 
 
 
 

 
 
 
 
 



VALTAKIRJA (Tämän palauttavat kaikki.) 
 
 
    kuoron edustajaksi Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin vuosi- ja syyskokoukseen, joka pidetään 
lauantaina 21.11.2020, klo 13:00 Kauhajoen seurakuntakeskuksessa 
os. Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki 
valtuutetaan 
 
 

1. valtuutettu               2. valtuutettu                         3. valtuutettu 
 
 
_____________________________    __________ kuun ___ päivänä 202___ 
 
 
 
_________________________________     ___________________________________ 
Puheenjohtaja              Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VALTAKIRJA ASIAMIEHELLE (Tämä täytetään, mikäli valtuutettu ei itse tule 
kokouspaikalle.) 
 
 
Valtuutan 
 
____________________________________ asiamiehekseni Suomen Kirkkomusiikkiliiton 
Etelä-Pohjanmaan Kirkkomusiikkipiirin vuosi- ja syyskokoukseen, joka pidetään 
lauantaina 21.11.2020, klo 13:00 Kauhajoen seurakuntakeskuksessa 
os. Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
  
 
_____________________________    __________ kuun ___ päivänä 202___ 

  


	VALTAKIRJA (Tämän palauttavat kaikki.)
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	VALTAKIRJA ASIAMIEHELLE (Tämä täytetään, mikäli valtuutettu ei itse tule kokouspaikalle.)

