
 
 
 

Syyskokous 2022 

E S I T Y S L I S T A  
 
Aika:  29.11.2022 kello 17.30 
Paikka:  Kieliasiantuntijat ry, Ratavartijankatu 2 A, Helsinki 
  Osallistuminen on mahdollista myös Zoom-linkillä  

 
 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Suvi Seikkula avaa kokouksen. 
 

2. Todetaan läsnäolijat 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.  
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Yhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan yhdistyksen jäsenille yhdistyksen 
lehdessä, jäsentiedotteessa tai sähköpostilla vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Yhdistyksen kokous on 
päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. 
 
Nyt pidettävän kokouksen kokouskutsu ja käsiteltävien asioiden lista on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja 
julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla 10.11. Lisäksi kokouksesta on kerrottu sähköisessä jäsenkirjeessä ja 
verkkosivuilla 13.10. hallitushaun yhteydessä.  
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

6. Jäsenmaksu vuodeksi 2023 
Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää syyskokoukselle, että vuonna 2023 jäsenmaksut ovat seuraavat: 
 

Jäsenlaji  
  

Esitysjäsenen jäsenmaksuksi vuodelle    
2023  

jäsen (%-perusteinen)  1,1 %  
jäsen, ei kassan jäsen (%-perusteinen)  1,1 %  
freelancer, työsuhteinen (%)  1,1 %  
Erkon etuutta saava jäsen (%)  1,1 %  
opiskelija (%)  1,1 %   
opiskelija, ei kassan jäsen (%) (jos ei töissä, 
vapautettu jäsenmaksusta)  

1,1 %   

ammatinharjoittaja, yrittäjä, freelancer  200 € / vuosi tai 17 € / kk  
minimijäsenmaksu  8 € / kk  
eläkeläinen  8 € / kk  
kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta 0 € / kk  
  



Kannatusjäsenet  
henkilöjäsen 100 € 
yhteisöjäsen 225 € 
 

  
Kieliasiantuntijoilla voi sääntöjen mukaan olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet saavat kaikki 
Kieliasiantuntijat ry:n tarjoamat palvelut, mutta eivät Akavan Erityisalojen tarjoamia tai ostamia palveluita. 
Esimerkiksi vakuutukset eivät koske kannatusjäseniä. 
 

7. Talousarvio 2023 ja siihen liittyvät asiat 
7.1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot vuodeksi 2023 

Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää, että vuonna 2023  
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 800 euroa ja  
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 500 euroa. 
 
7.2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodeksi 2023 

Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää, että vuonna 2023 hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 100 € / 
kokous ja kokouksen puheenjohtajan palkkio 135 € / kokous. 
 
7.3. Hallituksen jäsenten matkakustannusten ja ansionmenetysten korvausperusteet vuonna 2023  
Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää, että vuonna 2023 hallituksen jäsenten matkakustannukset 
korvataan enintään Verohallinnon matkakustannusten korvausta koskevan ohjeiston mukaisesti. Lisäksi 
esityksenä on, että hallituksen jäsenelle tämän osallistuessa hallituksen kokoukseen ja hallituksen 
järjestämiin seminaareihin työajallaan voidaan maksaa korvausta menetetyistä työansioista. 
 
7.4. Hallituksen alaisten työryhmien ja toimielinten kokouspalkkiot ja matkakustannusten ja 

ansionmenetysten korvausperusteet vuonna 2023  
Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää, että vuonna 2023 hallituksen alaisten työryhmien kokouspalkkiot 
voidaan maksaa ja matkakustannukset ja ansionmenetykset voidaan korvata liitteen 1 mukaisesti.  
 
7.5. Talousarvio 2023 

Hallituksen puheenjohtaja esittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. 
 
Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää syyskokoukselle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023. 
 

8. Toimintasuunnitelma 2023 
Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2023. 
 
Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää syyskokoukselle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 
2023. 
 

9. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Henrik Hurme, Nike Parland, Anna-Reetta Vienonen, Ilona Repponen ja 
Hannele Ruokonen. Lisäksi varajäsen Anitta Malmbergin kausi päättyy vuoden 2022 lopussa. 
 
Hallituksessa jatkavat vuoden 2023 loppuun Anni Korpiluoma, Martin Hausen, Senja Sakko, Siri Väänänen ja 
Marjo-Leea Alapuranen. 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa toimii kahdeksasta kymmeneen (8–10) varsinaista jäsentä ja kaksi 
(2) varajäsentä. Kaudelle 2023–2024 on sääntöjen mukaan valittava 3–5 varsinaista jäsentä.  
 



Esitys: Kieliasiantuntijat ry:n hallitus esittää syyskokoukselle, että se valitsee 3–5 hallituksen varsinaista jäsentä 
kaudeksi 2023–2024 ja kaksi hallituksen varajäsentä vuodeksi 2023. 
 

10. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja näiden varahenkilöiden valinta vuodeksi 2023 
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2023 toiminnan ja 
tilit. 
 
Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi MGI Tilintarkastus Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT-
tilintarkastaja Harri Saarinen, MGI Tilintarkastus Oy:stä. Valitaan toiminnantarkastajaksi Hanna Lindroos ja 
varatoiminnantarkastajaksi Emilia Norppa. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
 

 
 
 
 


