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Hyvä Me haapavetiset ry:n jäsen   

 
Uusi toimintavuosi on alkanut. Tulossa on taas vuosikokous, jossa valitaan 
hallitukseen kaksi uutta jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Nyt olisi hyvä tilaisuus 
sellaisille jäsenille, jotka vielä eivät ole olleet mukana hallituksen työskentelyssä, 
astua esiin ja tulla mukaan yhdistyksen toimintaa kehittämään. 
 
Tänä vuonna 30 vuotta täyttävän yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi viime vuonna 
11 uudella jäsenellä ja oli vuoden lopussa 59 jäsentä. Suunta on hyvä ja sellaisena 
sen toivotaan jatkuvan. Merkkivuotta aiomme juhlistaa risteilyllä syksyllä. 
    
Haapaveden kaupunki on saanut uuden tunnuksen ja graafisen ohjeiston. Yläpuolella 
on näyte uudesta tunnuksesta ja sen käytöstä. 
 

Sääntömääräinen vuosikokous Eduskuntatalossa 

   
Me haapavetiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 23.3.2010 
alkaen klo 18 Eduskuntatalossa kabinetissa akab1. Ehtiäkseen kokoukseen tulee 
tulla sisään Eduskuntatalon pääovesta klo 17.45. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
8 §:n mukaiset asiat. Esityslista on liitteenä. Talon sisäänpääsyjärjestelyjen vuoksi 
kokoukseen osallistuvien nimet tulee ilmoittaa Eero Niemelälle viimeistään 16.3.2010 

  
 Huomioi mahdollisuus esittelykierrokseen Eduskuntatalossa ilmoittautumalla 
 etukäteen 
 

Esittelykierros Eduskuntatalossa 
  

 Ennen vuosikokousta on mahdollisuus osallistua klo 17.00 järjestettävälle opastetulle 
 kierrokselle Eduskuntatalossa. Sisääntulomuodollisuuksien ja turvatarkastuksen 
 vuoksi paikalla tulee olla klo 16.45. Sisään mennään julkisivun keskellä olevasta 
 pääovesta. Talon sisäänpääsyjärjestelyjen vuoksi kierrokselle osallistuvien nimet 
 tulee ilmoittaa Eero Niemelälle viimeistään 16.3.2010. Esittelykierrokselle voidaan 
 ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä 25 henkilöä.     

 

 
 
 
Seppo Laru   Eero Niemelä 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

   
 

                   

Isäntänämme Eduskuntatalossa on haapavetinen 
kansanedustaja Antti Rantakangas.  

Kaikki v. 2009 jäsenmaksunsa maksaneet 
miehineen/vaimoineen tai muine seuralaisineen 

ovat tervetulleita 
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VUOSIKOKOUS  23.3.2010 klo 18.00 
 
1 Kokouksen avaus  
 
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 
 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
4 Esityslistan hyväksyminen 
   
5 Vuosikertomuksen, tilien ja tilintarkastajien lausunnon käsittely 
   
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 
   
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun 

suuruus  
   
8 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi uutta hallituksen 

jäsentä erovuorossa olevien tilalle 
 
9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 
   
10 Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 
 
Mikäli sinulla on käytettävissäsi sähköposti, ilmoita se Eero Niemelälle. Ilmoita myös 
mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi.  
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