
Jäsenkirje /2023
Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry

Puheenjohtajan tervehdys
Ter ehdys

Tervetuloa 
vuosikokoukseen Lahteen  

Aika: antaina . .202  klo  
Paikka: ,
Aloitamme yhdistyksen tarjoamalla lounaalla 
klo 12  Klo 13 aloitamme vuosikokouksen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
10§ mukaiset asiat: Valitaan hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet erovuoroisten tilalle  sekä 
liittokokousedustajat, hyväksytään vuoden 202  
vuosikertomus ja tilit, päätetään vuoden 202  
toiminnasta ja talousarviosta, muut sääntöjen 
määräämät asiat. Esityslista jäsenkirjeen liitteenä. 

Tiloihin pääsee pyörätuolilla. Olette lämpimästi 
tervetulleita keskustelemaan ja päättämään 
yhdistyksemme asioista.
Tilaisuuteen ei ole erillistä ilmoittautumista!
yhdistyksemme asioista. 

 
 

 
 

 
 

 

   
ehlyry@gmail.com, puh. 040 508 8173

Kerhotoiminta 
Kerhotoiminta ,
vetäjänä Sinikka Puolanne   

,           
vetäjänä Marjut Ounila 

 

 
mahdollisista vierailijoista löydät sivuiltamme.

Liikunnallista toimintaa
 

  



Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry etelahameenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi www.facebook.com/ehlyry 

Kali Kuivalainen 
kali.kuivalainen@gmail.com 
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Timo Välimaa  
040 508 8173 

ehlyry@gmail.com
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. Tiedot ALS/Läheiset tapahtumista ja 

ilmoittautumisista tulee henkilökohtaisessa kutsussa.

HUOMIO 
Jäsenmaksut 
Pyydämme tarkistamaan jäsenmaksusi tilan. 
Mikäli vuoden 202  jäsenmaksusi on vielä
maksamatta, pyydämme maksamaan sen 
välittömästi. 

Tarkistathan myös yhteystietosi ajantasalle 
nettisivuillamme tai olemalla yhteydessä 
puheenjohtajaamme. Meiltä puuttuu paljon 
puhelinnumeroita sekä sähköpostiosoitteita. 

Vertaistukihenkilö 
Yhdistyksemme vertaistukihenkilönä/
neuvojana toimii Kali Kuivalainen 040 -751 7631 
kali.kuivalainen@gmail.com 

Otathan rohkeasti yhteyttä häneen! 



ETELÄ-HÄMEEN LIHASTAUTIYHDISTYS RY:n 
VUOSIKOKOUS 202

Aika: antaina 1. .2023 klo 13:00

Paikka: 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus
tilivuodelta 1.1. – 31.12.2022

6. Tarkistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelta 2022

7. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös tilivuodelta 
1.1. - 31.12.2022, sisältää tuloslaskelman ja 
taseen, luetaan tilintarkastuskertomus

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta
1.1. – 31.12.2022

9. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus.
Hallitus ehdottaa jäsenmaksuiksi:
Varsinaiset jäsenet 25,00 €,
kannattajajäsenet 25,00 €
yhteisöjäsenet 45,00€

10. Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Kali
Kuivalainen, Ruut Heikkilä ja Marjut Ounila.
Erovuorossa ovat:
Puheenjohtaja: Timo välimaa
Varsinaiset jäsenet: Esa Isosaari ja Pekka Sippo
Varajäsenet: Sinikka puolanne

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja

11. Ilmoitetaan liittohallitukseen
valittu edustaja

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen

Toivotamme kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi 
yhdistyksemme 
vuosikokoukseen 2023!


