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KOKOUSKUTSU  
 

ETELÄ-KARJALAN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

 
Aika:  Maanantai 14.12.2015 klo 17.30 alkaen, n. klo 19 saakka 
 
Paikka:  Wanha Makasiini Bistro, Satamatie 4, Lappeenranta 
 
Asialista: 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
6. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 
7. Vuoden 2016 jäsenmaksun vahvistaminen 
8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
9. Toiminnantarkastajien (2) ja varatarkastajien (2) valinta 
10. Muut esille tulevat asiat 
11. Kokouksen päättäminen 
 
Aloitamme kokousosuudella, joka tunnetusti on kivan kompakti, joten kenenkään ei tarvitse jättää 
iltaa väliin sanan “sääntömääräinen syyskokous” takia. Kunnioitamme yhdistyslakia ja tästä syystä 
virallinen titteli illalle, sekä kevään että syksyn kokoustemme osalta, on aina "sääntömääräinen ko-
kous”, joka ei kuitenkaan tarkoita ei-rentoa tai ei-mukavaa yhdessä oloa, vaan meidän EKE:n koh-
dalla ainakin nimenomaan juuri rentoa ja mukavaa iltaa - suosittelemme yhteisesti kaikkia tulemaan 
mukaan :)  
 
Kevyen kokousosuuden jälkeen saamme nauttia ihastuttavan esikoiskirjailija Kristiina Bruunin, 
alias Mirka Rahmanin, vierailusta. "Kristiina Bruunin elokuussa 2015 ilmestynyt Kaikki mikä on si-
nun -kirja on runollinen ja koskettava teos, rakkaustarinaan puettu monikulttuurisuuden puheen-
vuoro.” Voit myös halutessasi ostaa paikan päältä teoksen esittelyhintaan 24 eur (kirjakaupoissa 
listahinta 30 eur) vaikkapa joululahjakonttiin allekirjoituksella tai ilman; tätä tarkoitusta varten va-
raathan mukaan käteistä, kiitos :)  
 
Illan päätämme nautiskellen Mikko Kinnarin luomuksista Bistron karitsa-burgerin (L) tai kasvisvaih-
toehdon, chevrellä gratinoidun polentakakun (L, G), muodossa. 
 
Tilajärjestelyjen vuoksi pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 7.12.2015 osoittee-
seen: niiranen.marjo(at-merkki)gmail.com (tai puhelimitse 040-5951558). Kerro viestissäsi, jäätkö 
ruokailemaan (vai osallistutko pelkästään kokousosuuteen), otatko mukaan avecin, sekä mahdolli-
nen kasvisruokavalio tai ruoka-aineallergia. Ruokailun tarjoaa EKE ry, halutessasi voit tilata oma-
kustanteisesti listalta löytyviä laadukkaita alkoholillisia tai -holittomia juomia.   
 
EKE toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan! 

 
 
 Tämä jäsenkortti on henkilökohtainen. Saat yhteistyö-

kumppaneidemme tarjoamat edut käyttöösi näyttämällä 
tämän jäsenkortin (kortti esitettävä ostoksen/tilauksen 

yhteydessä ja ennen maksutapahtumaa). 

 
 

________________________________________ 
 

                                Allekirjoitus 

 


