
	  
	  

	  

10.4.2017 
         
                   

      
       KOKOUSKUTSU                                

 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n sääntömääräinen kevätkokous  
 
Aika ja paikka: 27.4.2017 klo 18.00, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs. (kaksi hissiä). 
 
Ennen varsinaista kokousta yhdistys tarjoaa vuosikokoukseen osallistuville jäsenilleen kuohuviinin, 
ruokaisan paahtopaistivoileivän ja kahvin/teen. 
 
 
ESITYSLISTA: 
 

1. Kokouksen avaus. 
 

2. Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja  
kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Esitellään hallituksen toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös, rahoituslaskelma ja 
toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto. 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja 
toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto mahdollisesti antaa aihetta. 

6. Käsitellään muut asiat. 

- Viron matka Tarttoon Kallasteen sipulimarkkinoille 25.– 27.8.2017 

7. Kokouksen päättäminen. 
 
 
 
Sitovat ilmoittautumiset 20.4.2017 mennessä Irmeli Aholalle 044-024 6522  
tai taikurinhattu@outlook.com	  	  
 
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi. 
 
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksemme asioista! 
 
 
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry  
Hallitus 
 
 
 



	  
 
 
 
  
 
TARTON MATKAN 
Matka-aikataulu: 
 
Perjantai 25.8. 
 
Lähtö m/s Finlandialla klo 8.30 Helsingin 
länsiterminaalista, jossa lippujen jako alkaa tuntia 
ennen laivan lähtöä. Tallinnassa olemme  
klo 11.00. Tallinnan satamassa meitä odottaa 
bussi, johon siirrymme heti laivalta  päästyämme 
ja lähdemme kohti Tarttoa.  
Tartossa London hotelliin 
(www.london.tartuhotels.ee) sisäänkirjautumisen 
jälkeen vapaata omaa ohjelmaa. 
Yhdistys tarjoaa illallisen ravintola Ruutikellarissa. 
 
Lauantai 26.8. 
 
Aamiaisen jälkeen bussi lähtee retkelle 
Peipsijärven rannikolle (kyliä: Mustvee, Kallaste, 
Kolkja, Kasepää, Varnja jne.) 
Bussikierroksen jälkeen vapaata tutustumista 
Kallasteen kala- ja sipulimarkkinoihin. 
 
Sunnuntai 27.8. 
 
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen bussi lähtee Tallinnaan. 
Ennen laivan lähtöä (m/s Finlandia A-terminaalista klo 18.30) on aikaa ostosten tekemiseen. 
Helsinkiin saavumme klo 21.00. 
 
Matkan hinta 250 euroa jäsenille, 280 euroa ei-jäsenille 
 
Hintaan sisältyy: 
- Laivaliput kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki 
- Kahden yön majoitus hotellissa kahden hengen huoneissa aamiaisineen 
- Oppaan palvelut 
- Bussikuljetukset Viron puolella 
- Yhden hengen huoneen lisämaksu on 60,00 euroa 
 
Sitovat ilmoittautumiset 22.6.2017 mennessä Anna-Maria Kantolalle 044-982 0820  
tai kantola.am@gmail.com	  	  
 
Tervetuloa matkalle! Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry 
Hallitus 


