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TAMPEREEN SISU ry. 
VUOSIKOKOUS         ESITYSLISTA 
          
Aika:     Tiistai 24.11.2020 klo 17.00 
Paikka: Tesoman hyvinvointikeskus, Tesomankatu 4, 33300 Tampere 
 

1. Vuosikokouksen avaus, seuran pj Christa Uuramo 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- sääntöjen ja edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti kokouskutsut on julkaistu  

seuran nettisivulla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu ilmoituksena TUL Aviisissa, sekä 

sähköpostitse seuran rekisterissä oleviin jäsenten sähköpostiosoitteisiin 

- kokous on jäsenkokous (yhdistyslaki 17§) 

- läsnäolo-oikeudet: sääntöjen mukaisesti edellisen kalenterivuoden (2019)  

jäsenmaksun maksaneilla läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus.  

Mikäli jäsenmaksua 2020 ei ole maksettu, vain läsnäolo- ja puheoikeus.  

2020 liittyneillä samoin vain läsnäolo- ja puheoikeus.  

Ilman henkilökohtaista jäsenyyttä ei ole läsnäolo-oikeuttakaan. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

4. Kokouksen järjestäytyminen 

- puheenjohtaja 

- sihteeri 

- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa  

- kaksi ääntenlaskijaa  
 

 

5. Vahvistetaan liittymismaksu ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 ja maksuajankohta, 
 

- johtokunta esittää: 

- ei liittymismaksua, jäsenmaksu aikuiset 20 euroa, alle 15 v 15 euroa, 

- jaostot voivat periä helmikuun loppuun, se jälkeen seuran postin välityksellä 
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6. Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot vuodeksi 2021 

 

7. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma vuodeksi 2021 
 

8. Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2021 

 
9. Valitaan seuran toimihenkilöt sekä muut johtokunnan jäsenet vuodeksi 2021 

(säännöt: virkailijat + 3-7 jäsentä) 
- johtokunnan puheenjohtaja  ollut Christa Uuramo 

-  varapuheenjohtaja  ollut Laura Hagman 

- sihteeri   ollut Sanna Viheriäranta 

- taloudenhoitaja   ollut Riikka Salonen  

o muut johtokunnan jäsenet olleet Matti Kosola, Mika Seppänen 

Petja Mikkonen, Jukka Kärkkäinen, Tanja 

Kulmala, Sanna Ruuhonen, Ilkka Kaikuvuo 

 
10. Valitaan seuran 2 tilintarkastajaa vuodeksi 2021 

 

11. Valitaan seuran jaostojen jäsenet vuodeksi 2021 

 

-lentopallojaosto 

-luistelujaosto 

-nuorten jaosto (toimii projektiluontoisesti) 

-painonnostojaosto 

-pyöräilyjaosto (toiminta keskeytyneenä) 

-veteraanijaosto 

-voimistelujaosto 

 

12.  Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin  

 vuodeksi 2021: 

- Tampereen Urheilun Edistämissäätiö: Christa Uuramo, Timo K. Salminen 19.8.2020 

valittu  

- Naisten Voimisteluopisto Säätiön edustajisto, 2 edustajaa ja varaedustajaa: 

olleet Raija Kanerva, varalla Eija Virtanen 

Christa Uuramo, varalla Arja Salmisalo 

- Tul:n Tampereen piirin Naisten toimintaryhmä: ollut Christa Uuramo 
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13.  Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat 

 
14. Kokouksen päättäminen 

 

 

 


