
KUTSU Elokuvakoneenhoitajien yhdistyksen (EKH) vuosikokouksiin 15.10.2022 
 
Pidämme kevät- ja syyskokouksen 2022 Tallinnan laivalla, Viking Xprs 
 
Lähdemme Helsingistä aamulaivalla 15.10. klo 10.30-13 (Viking Xprs, Katajanokka, Helsinki). Terminaalissa 
oltava 45 min ennen laivan lähtöä. Meno-paluu-liput saa sihteeriltä terminaalissa. Laivalla EKH tarjoaa  
buffet-brunssin. 
 
Paluu Tallinnasta 15.10. klo 17-19.30. Terminaalissa oltava 30 min ennen laivan lähtöä. Paluulippu on jaettu 
Helsingin terminaalissa. Vuosikokoukset pidetään paluumatkalla kokouskabinetissa, jossa EKH tarjoaa 
voileipiä, viiniä ja olutta. 
 
Osallistuminen EKH:n vuosikokouksiin on ehto sille, että yhdistys maksaa laivamatkat, ruuat laivalla sekä 
museolipun. EKH maksaa myös kauempana asuville jäsenille tarvittaessa matkan kotoa Helsinkiin halvinta 
kulkuneuvoa käyttäen. 

 
Matkalla on oltava voimassaoleva passi tai suomalainen henkilötodistus, ajokortti ei kelpaa. 
 
Ennakkoilmoittautuminen päättyi ma 26.9. 
 
Kokoustapa ja -paikka: 
 
Aika: lauantai 15.10.2022 klo 11-12.30 laivan kabinetti, joka varmistetaan matkalle lähtijöille 
etukäteen. Jokainen saa laivalippunsa laivaterminaalissa. 
 
 
Kevätkokouksen esityslista 
 
Käsiteltävät sääntöjen mukaiset asiat: 
 
1 § Kokouksen avaus 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3 § Kokousvirkailijoiden valinta 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
4 § Vuosikertomus 2021 
Vuosikertomus on luettavissa yhdistyksen sivuilla 2 viikkoa ennen kokousta  
https://www.teme.fi/fi/ekh-vuosikokous-ja-saannot/ 
 
5 § Tilinpäätös ja tase 2021 
Talousasiat esitellään kokouksessa. 
 
6 § Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta 
Kokouksessa luetaan toiminnantarkastajan lausunto. 
 
7 § Muut mahdolliset asiat 

https://www.teme.fi/fi/ekh-vuosikokous-ja-saannot/


 
8 § Kokouksen päättäminen 
 
 
Syyskokouksen esityslista 
 
1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
2 § Kokousvirkailijoiden valinta  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.  
 
3 § Esityslistan hyväksyminen  
 
4 § Toimintasuunnitelma 2023 
Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa. Se on yhdistyksen nettisivuilla 2 viikkoa ennen 
kokousta https://www.teme.fi/fi/ekh-vuosikokous-ja-saannot/ 
 
5 § Talousarvio 2023 
Talousarvio jaetaan ja esitellään kokouksessa.  
 
6 § Hallituksen valinta vuodelle 2023 
Sääntöjen mukaan syyskokouksessa: 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja 
- päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (3-10) lukumäärästä ja valitaan hallituksen 
varsinaiset jäsenet. 
 
Hallitus 2022: PJ Antti Saijets. Hallituksen jäsenet: Heikki Leppäkoski, Ilkka Lumme ja Pekka Lind.  
 
7 § Valitaan toiminnantarkastaja 2023 
Toiminnantarkastaja ollut Marko Palviainen.  
 
8 § Muut mahdolliset asiat 
 
9 § Kokouksen päättäminen 
 
 

https://www.teme.fi/fi/ekh-vuosikokous-ja-saannot/

