Kansalliskielet ry:n vuosikokous
Folkhälsans huvudbyggnad 14.9.2020, klo 18:00

Läsnä:
Janne Virkkunen
Ragnar Lilius
Thomas Thijssen
Janne Väistö
Jaan Siitonen
Miska Siilin
Eeva-Liisa Nyqvist
Heikki Rautavuori (etänä)
Katariina Salo (etänä)
Matti Saarinen (etänä)

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia vuoden 2020 vuosikokous pidettiin vasta
syksyllä 2020 eikä keväällä. Suomessa oli keväällä 2020 voimassa poikkeuslaki, joka esti
muun muassa vuosikokousten järjestämisen.

1. Kokouksen avaus
•

Hallituksen puheenjohtaja Janne Virkkunen avasi kokouksen kello 18:04.

2. Kokouksen toimihenkilöt
•
•
•

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen jäsen Ragnar Lilius.
Kokouksen sihteeriksi valittiin projektikoordinaattori Thomas Thijssen.
Äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Väistö sekä Miska Siilin.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•

Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne
Virkkunen viittasi yhdistyksen sääntöjen kymmenenteen pykälään: kokouskutsu on
lähetettävä jäsenille viikkoa ennen kokousta esimerkiksi sähköpostitse. Todettiin, että näin
on menetelty

4.

Vuoden 2019 toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
•

•

Ragnar Lilius pyysi yhdistyksen puheenjohtajaa Janne Virkkusta esittelemään
toimintakertomuksen vuodelta 2019. Janne Virkkunen esitteli toimintakertomuksen.
Kielilähettiläät-projektin kohdalla Virkkunen luovutti puheenvuoronsa projektijohtajalle
Jaan Siitoselle. Esittelyjen jälkeen vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen.
Janne Virkkunen luki toiminnantarkastajan lausunnon, jossa toiminnantarkastaja Håkan
Mattlin totesi hallituksen menetelleen yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä noudattaen.
LIITTEET:

5.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

•

•

Virkkunen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja totesi yhdistyksen taloudellisen tilanteen
olevan hyvällä pohjalla. Todettiin että yhdistyksellä ja Kielilähettiläät-projektilla on eri tilit ja
kirjanpito.
Vahvistettiin tilinpäätös.
LIITTEET:

6.

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
•

•
•

Vuosikokouksen puheenjohtaja Lilius pyysi hallituksen puheenjohtajaa Janne Virkkusta
esittelemään vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Virkkunen kertoi, miten koronavirus on
vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Tarkoituksena oli esimerkiksi järjestää yhdistyksen 10vuotisjuhlat tänä vuonna, mutta koronatilanteesta johtuen juhlat siirretään ensi vuoden
huhtikuulle.
Virkkunen totesi myös, että yhdistys on avoin uusille ideoille, ja taloudellinen tilanne antaa
suhteellisen vapauden tapahtumien ja ideoiden kehittämiseen tulevaisuudessa.
Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman.

LIITTEET:

8.

Tilinpäätös 2019

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
•

7.

Toimintakertomus 2019
Toiminnantarkastajan lausunto

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kielilähettiläät-projektin tilannekatsaus
•
•

Kielilähettiläät-projekti esittäytyi, ja muun muassa elokuussa 2020 aloittanut
projektikoordinaattori Thomas Thijssen esitteli itsensä.
Todettiin että Jaan Siitonen esitteli jo kattavasti Kielilähettiläät-projektin jo kokouksen
aikaisemmassa vaiheessa.

9.

Talousarvio vuodelle 2020
•
•

Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Virkkunen esitteli talousarvion vuodelle 2020.
Yhdistyksellä ja Kielilähettiläät-projektilla on erilliset budjetit.
Talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2020
LIITTEET:

Kielilähettiläät-projektin talousarvio 2020
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020

10. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2020
•
•

Jäsenmaksu on ollut tähän mennessä 10 euroa vuodessa ja ainaisjäsenyys 100 euroa.
Hallitus esitti, että nykyisiin jäsenmaksuihin ei tule muutoksia.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2020
•
•
•
•

Kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat sanoneet haluavansa jatkaa Sisko Harkomaata ja
Katariina Saloa lukuun ottamatta.
Juhani Turunen ehdotti Eeva-Liisa Nyqvistiä uudeksi hallituksen jäseneksi.
Eeva-Liisa Nyqvist esitteli itsensä, jonka jälkeen hänet valittiin yksimielisesti hallituksen
jäseneksi.
Hallituksen jäsenet 2020-2021 ovat:
Janne Virkkunen
Jaan Siitonen
Juhani Turunen
Eeva-Liisa Nyqvist
Miska Siilin

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020
•
•

Virkkunen totesi yhden toiminnantarkastajan olevan riittävä. Yhdistyksen nykyinen
toiminnantarkastaja Håkan Mattlin on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa.
Håkan Mattlin valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020.

13. Päätetään kokous
•
•

Puheenjohtaja Lilius totesi kokouksen lopussa, että hänen mielestään yhdistys on ollut
aktiivinen ja on siihen tyytyväinen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:33.

____________________________

____________________________

Ragnar Lilius, puheenjohtaja

Thomas Thijssen, sihteeri

____________________________

____________________________

Janne Väistö, pöytäkirjantarkastaja

Miska Siilin, pöytäkirjantarkastaja

