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Jäsenkirje 1/4.2.2021

Hyvät Naisliiton Tornion yhdistyksen jäsenet

Vuosi  2021  on  Suomalaisen  Naisliiton  Tornion  yhdistys  ry:n  114.  toimintavuosi.  Tänä
vuonna  jatkamme  vuoden  2020  teemaa  eli  NAISET  MUKANA  TEKNOLOGIAN
KEHITYKSESSÄ.  Liitto  tukee  etenkin  ikääntyvien  naisten  teknologisen  osaamisen
kehittymistä.

Yhdistyksen syyskokous pidetään 17.2.2021 klo 18.00 alkaen Äströmin kartanossa. 

Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n 2 momentin mukaan seuraavat
asiat:

1. Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja läsnäolo- ja puheoikeutetut
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja

maksuaika
7. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi ja kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10.Lähe völhjyyn -hanke; sen järjestämä retki Minna Canthin maisemiin Kuopioon 

20.-22.5.2021 ja Naisliiton kesäpäivät Torniossa 12.-13.6.2021
Toimintasuunnitelmaehdotus ja esityslista lähetetään myöhemmin. 
Talousarvioehdotus 2021 jaetaan kokouksessa.
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Yhdistyksen  kevätkokous  pidetään  17.3.2021  klo  18.00  Åströmin  kartanossa
(Keskikatu 26, 95400 Tornio). 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n 1 momentin mukaan seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä ja läsnäolo- ja puheoikeutetut
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Ajankohtaiset asiat yhdistyksessä ja Naisliitossa

Kokouksen esityslista ja toimintakertomus lähetetään myöhemmin. 
Tilinpäätös jaetaan kokouksessa. 

MINNA CANTHIN JA TASA-ARVON PÄIVÄ 19.3.2021

Vietämme Minna Canthin ja tasa-arvon päivää Aineen taidemuseolla 19.3.2021 klo 14.00
alkaen.  Päivässä  Tornion  Osuuspankin  ja  Kelan  edustajat  kertovat  ”Miten  Tornion
Osuuspankki ja Kela vastaavat ikäihmisten digipalvelujen saatavuuteen”. Lisäksi Tornion
Osuuspankin edustaja kertoo edunvalvontavaltuutuksesta.

KUNTAVAALIEHDOKASTILAISUUS 27.3.2021 AINEEN TAIDEMUSEOLLA 

Tornion  kaupunginvaltuustoon  ehdolla  olevien  kuntavaaliehdokastilaisuus  järjestetään
lauantaina  27.3.2021  klo  13.00 Aineen  taidemuseon  tiloissa.  Tilaisuuteen  pyydetään
ehdokkaita  asettavia  puolueita/ryhmiä  nimeämään  yksi  kuntavaaliehdokas
keskustelemaan torniolaisille tärkeistä asioista ja tavoitteista tulevalle valtuustokaudelle. 

LUKUPIIRIN KOKOONTUMISAJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN. 

Kirjana on aikaisemmin ilmoitettu Essi Kummun kirja ”Loiste”.  

Edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin pyydetään ottamaan omat maskit mukaan.
Järjestettävissä tilaisuuksissa huomioidaan turvavälit. Käsidesi on paikan päällä. 

Nautitaan kauniista talvikaudesta.  Pysytään terveinä.
Tervetuloa toimintaamme mukaan!
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Tornion yhdistyksen hallitus
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