
 

 

Valtakirjakysely Suomen Ladun kevätkokous 2020  
 
Valitse oma yhdistyksesi:  
 

Valittu yhdistys valtuuttaa alla mainitun henkilön toimimaan yhdistyksen 

äänivaltaisena edustajana Suomen Latu ry:n kevätkokouksessa 23.-26.4.2020.  

Suomen Ladun sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa yhtä monta 

kokousedustajaa, kuin sillä on ääniä.  

Etäkokouksen sujuvoittamiseksi suosittelemme kuitenkin, että kukin yhdistys 

valtuuttaisi vain yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään. Viralliseksi 

kokousedustajaksi kannattaa valita henkilö, joka osaa käyttää etäkokousyhteyksiä. 

Kokousedustaja tarvitsee osallistuakseen gmail-osoitteen (tai Google-tilin) ja 

www-selaimena käyttöön kannattaa ottaa Google Chrome-selain. 

Kokousedustajan yhteystiedot:  

Etunimi: 

Sukunimi: 

Sähköposti (@gmail): 

Puhelinnumero: 

 



Kokousedustaja tarvitsee etäkokoukseen liittyen apua ennen kokousta 

*Palauttakaa tämä kysely hyvissä ajoin ennen kokousta, niin järjestämme koulutusta sitä tarvitseville.  

Google Chrome -selaimen lataamisessa 

Gmail-sähköpostitilin (tai Google-tilin) luomisessa 

Google Hangouts Meet -etäkokoussovelluksen käytössä 

Google Drive -dokumentinhallintasovelluksen käytössä 

Ei tarvitse tukea sovellusten käytössä ennen kokousta 

 

Mikäli haluatte ilmoittaa kokoukseen useamman äänivaltaisen edustajan, ottakaa 

yhteyttä Suomen Ladun toimistoon: yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi. 

Tällä valtakirjakyselyllä yhdistys ilmoittaa lisäksi ennakkoon kantansa 

järjestönkokouksen päätösasioihin. Nämä alustavat kannat julkaistaan kootusti 

Google Drive -ympäristössä yhdistyksen ja kokousedustajan nimellä (kokouksen 

I-osa 23.-25.4.2020). Kommentit ja kannat ovat kaikille julkisia. Valtakirjan 

mukaisille, virallisille kokousedustajille jaetaan kommentointioikeudet kansioon ja 

he voivat kommentoida toistensa ajatuksia, sekä kokouksen asiakirjoja. 

Sähköisen keskustelun ja valtakirjakyselyiden pohjalta valmistellaan 

päätösesitykset su 26.4. klo 9 alkavaa etäkokousta varten. Tähän 

järjestönkokouksen toiseen osaan ovat tervetulleita etäosallistujiksi virallisten 

kokousedustajien lisäksi kaikki Suomen Ladun jäsenyhdistysten jäsenet ilman 

äänioikeutta. Suomen Latu ei korvaa kenellekään matka- tai muita kuluja tähän 

kevätkokoukseen liittyen. 

 
Täytä ja palauta tämä valtakirjakysely sähköisesti 22.4.2020 klo 16 mennessä. 

(Mikäli kyselyyn vastaaminen ei ole teknisesti mahdollista, voi lomakkeen tulostaa 

ja toimittaa Suomen Ladun toimistoon: yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi tai 

“Valtakirja”, Suomen Latu ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.) 
 
 
 



Kevätkokouksen päätösasiat asiakohdittain: 

 

Asiakohta 2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Lisäksi valitaan sihteeriksi Kirsi Uusitalo, 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Aittala ja Tommi Prami, sekä 

ääntenlaskijoiksi ja varalle pöytäkirjan tarkastajiksi Virva Niissalo ja Annika 

Toivoniemi.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
  
 
Asiakohta 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  

  
 
Asiakohta 5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
  
 
 

 



Asiakohta 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1. - 

31.12.2019 toiminnasta 
Hyväksytään vuosikertomus 2019.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
  
 
Asiakohta 7. Suomen Latu ry:n tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 

kaudelta 1.1. – 31.12.2019 
Hyväksytään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
 
 

Asiakohta 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Vahvistetaan tilinpäätös.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asiakohta 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 
Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  
  
 

Asiakohta 10. Suomen Ladun jäsenmaksut vuodelle 2021 
Päätösesitys: Suomen Ladun jäsenmaksuosuudet vuodelle 2021 ovat 

jäsenluokittain seuraavat: 

1) Henkilöjäsen 16,50 euroa (16,00 e 2020) 

2) Perhejäsenyys 26,50 euroa (24,50 e 2020) 

3) Nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v. 10 euroa (9,50 e 2020) 

4) Rinnakkaisjäsen 10 euroa (9,50 e 2020) 

5) Yhteisöhenkilöjäsen 16,50 euroa, jäsenyyden hinta kaikissa jäsenyhdistyksissä 

33 euroa (16/28 e 2020) 

6) Jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 16,50 euroa (16,00 e 2018) 

7) Suoraan liittyneet 50 euroa (47 e 2020)   * 

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)   
  
 
 

 

 

 

 

 

 



Asiakohta 11. Suomen Latu ry:n toiminnan pääsuunnat 2021 
Aloitetaan yhteistyön tekeminen Marttaliiton kanssa vuonna 

2021. Toteutetaan seuraavat kiertueet ja päätapahtumat: 

Talvi: Talviuinnin teemaviikko, viikolla 1  

#Ulkonakuinlumiukko-tapahtumakiertue viikoilla 8-10 

Kevät: Unelmien liikuntapäivä 10.5.2021 

Hyvinvointia luonnosta -kiertue: teemana villiyrtit 

Kesä: Nuku yö ulkona 28.8.2021 

Syksy: Polkujuoksu-kiertue: uusina teemoina perhepolkujuoksu,  

luontokuntosali ja luontoparkour 

Sieniretket yhteistyössä Marttaliiton kanssa * 

 

Kannatan 

Vastustan 

En ota kantaa 

Jäsenyhdistyksemme mahdollinen kommentti (julkaistaan nimellä 

kokousmateriaaleissa)  

 

 

 

Lomakkeen täyttäjän ja samalla yhdistyksen virallisen allekirjoittajan nimi. 

Lomakkeen täyttäjä vakuuttaa, että hänellä on yhdistyksen sääntöjen mukaiset 

allekirjoitusoikeudet. 

 
 
Lomakkeen täyttäjän tiedot.  

Etunimi  

Sukunimi  

Matkapuhelin  

Sähköposti  

Osoite 

Postinumero  

Postitoimipaikka  

Maa  
 
 


