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Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika 24.10.2020 klo 16.00 
 
Paikka Saunat.fi Punavuori 
 Ratakatu 9, Helsinki 
 
Kutsuttu:  Peliala ry:n jäsenet 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen ja osanottajien toteaminen 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
2. Valitaan kokouksen sihteeri 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5. Kevätkokousasiat 

1. Toimintakertomuksen esittely vuodelta 2019 
2. Toimintakertomuksen hyväksyntä vuodelta 2019 
3. Tilikertomus vuoden 2018 tileistä ja toiminnasta 

1. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän 
kattamisesta 

2. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus 
tilivelvollisille 

 
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 
7. Määrätään jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2021 

 
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot 

 
9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 

 
10. Hallituksen valitseminen kaudelle 2020-2021 

Peliala ry:n sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä sekä enintään neljä (4) 
yleisvarajäsentä. Vuodelle 2020 ei ole valittu varajäseniä. 

 
Hallituksessa jatkavat Ria Gynther, Casimir Kuusela, Joonas Häll ja Pauli Eronen 
Erovuorossa ovat Jani Häyrinen, Kristian Ratia ja Jenny Tirkkonen 
 
1. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2021 
2. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kaudeksi 2021 – 2022 
3. Valitaan hallituksen varajäsenet kaudelle 2021 

 
11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä tälle varahenkilö 

 
12. Esitykset ja aloitteet 

Esityksiä ja aloitteita yhdistyksen syyskokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi syyskokoukseen, tulee hänen 
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jättää kirjallinen esitys tai aloite päätösehdotuksineen yhdistyksen hallitukselle kuusi (6) 
viikkoa ennen varsinaista kokousta. Esityksiä tai aloitteita ei ole tullut. 

 
13. Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat 

 
14. Kokouksen päättäminen 
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