
 

 

Keski-Karjalan Diabetesyhdistys  

Kutsu vuosikokoukseen 

Keski-Karjalan Diabetesyhdistyksen vuosikokous pidetään Kiteen kaupungintalon valtuustosalissa 
osoitteessa Kiteentie 25, 82500 Kitee. Kokousaika on maanantai 8. maaliskuuta 2021 klo 10 alkaen.  

Kokouksen järjestelyissä noudatetaan Kiteen kaupungin ja terveydenhoitoviranomaisten ohjeita. 
Kokouksessa on noudatettava käsi- ja yskimishygieniaa ja käytettävä kasvomaskia. Sairaana kokoukseen ei 

saa osallistua.  Kokoukseen voidaan ottaa yhdistyksen hallitus mukaan lukien 20 henkilöä. Osallistujat 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osoite postitse Kirkkotie 18, 82600 Tohmajärvi, puhelin 050 44 15 140 
ja s-posti mattiseppo.perala@gmail.com. Ilmoittautumiset ottaa vastaan allekirjoittanut yhdistyksen 

puheenjohtaja. 

Ilmoitan vastauksen osallistumisoikeudesta samalla välineellä kuin ilmoittautuja on ilmoittautunut.  

Kokouksessa ei ole tarjoilua.  

Esityslista koostuu kevät- ja syyskokouksen 2020 sääntömääräisistä asioista. Rajoitusten takia em. 
yhdistyksen kokouksia ei voitu pitää. Lisäksi asialistalla ovat kevätkokouksen 2021 asiat sekä hallituksen 

esityksiä ja tiedoksiantoja.  

Kokouksen asialista 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kevätkokouksen 2020 asiat: 
 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille vuodelta 2019. 

Syyskokouksen 2020 asiat 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio 

kalenterivuodelle 2021 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
10. Päätetään yhdistyksen kokousten kokouskutsutavasta 12 §:n mukaisesti. 
 

Kevätkokouksen 2021 asiat: 

11. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020 
12. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille vuodelta 2020. 



Muut asiat hallituksen kokouksesta 3.2.2021 

13. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän ilmoituksen Diabetesliitolle yhdistyksen jäsenmaksusta 2021: 

Ilmoitin Diabetesliitolle 13.12.2020, että jäsenmaksumme pysyy ennallaan (koska emme pysty nyt pitämään 
kokousta) eli 17e/jäsen vuonna 2021. Hallitus esittää asian vuosikokoukselle. 

14. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ilmoituksen, että Diabeteslehteä lähetetään puheenjohtajan 

osoitteeseen 20 kpl, josta jaan Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven apteekkeihin. 

15. *Päätös jäsenmaksuaan maksamattomista jäsenistä.  

Ilmoitin Diabetesliiton jäsensihteeri Anneli Jylhälle 7.12.2020 seuraavan: ”Emme pysty pitämään kokousta ja 
erottamaan jäseniämme, joten maksamme heidän jäsenmaksunsa”. Maksamattomia jäseniä on ollut 11 

vuonna 2020 ja heidän maksuistaan nettomenoa yhteensä 91 euroa. Asiasta pidettiin puhelinkokous ennen 
ilmoitusta liittoon. 

Hallitus esittää kevätkokoukselle seuraavan linjauksen jatkoa ajatellen: Maksamaton jäsen erotetaan 
yhdistyksestä ko. vuoden syyskokouksessa.  

Tiedoksi: 

16. Jäsenetujen tarkistaminen. Hallitus päätti, että jalkahoidon korvaus korotetaan yhdistyksen osuutena 10 
euroon.   

17. ja laatu. Marja-Leena Pussinen otti 13.1.2021 yhteyttä hoitotarvikkeiden laadun tiimoilta. On tullut ilmi 
huonoja Hoitotarvikkeiden jakelu kokemuksia ohuista neuloista. Kysymys on Siun soten 
hoitotarvikejakelusta. Asia annetaan Vuosikokoukselle tiedoksi ja pyynnöllä, että jäsenet ottavat tarvittaessa 

yhteyttä, ensisijaisesti Siun soteen, tarvittaessa yhdistykseemme. 

18. Yhdistyksen taloudellinen tilanne. Hallitus keskusteli yhdistyksen taloudesta. Tilinpäätöksemme osoittaa 
ylijäämää 2035,25 euroa tilivuodelta 2020, varainhankinnassa jäsenmaksutuotot ovat 2660,00 euroa ja liiton 
avustus 1000 euroa. Nämä ovat suurimmat tulopuolen erät. 

Toimintamme kulut ovat varsinaisen toiminnan osalta 1600 euron luokkaa. 
Talousarvion vuodelle 2021 olemme rakentaneet maltillisesti korona tilanne huomioiden. Tiedoksi 

vuosikokoukselle. 

 

Tohmajärvellä 4. helmikuuta 2021 

Matti Perälä                                                                                                                                                  
Puheenjohtaja 

PS. Vuosikokouksen jälkeen lähetämme kevään jäsenkirjeen yhteydenpidosta ja muista ajankohtaisista 

asioista. 

 

 

 


