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Kiitos tuestanne viikonlopun järjestämiseksi! 

 

 
VUOSIKOKOUSKUTSU 2023 

 
 

Tervetuloa viettämään SKAL Pohjois-Suomi ry:n vuosikokousviikonloppua 
Vuokattiin, Holiday Club Katinkultaan 24.−26.3.2023.  
Sitovat ilmoittautumiset ke 8.3. mennessä linkin kautta. 
 

Alustava aikataulu 
 

Perjantai 24.3.2023 

17.30 Yhteistyökumppaneiden messupöytiin tutustuminen, kokoustilojen aula 

17.45 Kahvit erikoisjärjestöjen kokouksiin ilmoittautuneille, kokoustilat 

18.00  SKAL Suoritealat ry:n Pohjois-Suomen jaoston vuosikokous 

18.00  MKY:n Pohjois-Suomen Puutavarajaoston vuosikokous 

19.00  EKY ry:n Oulun osaston vuosikokous (Huom, uusi klo aika!) 
 

Lauantai 25.3.2023 

9.30 Valtakirjojen tarkastus, auditorio 

10.00 SKAL Pohjois-Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous avataan, auditorio 

 Tervetulosanat, puheenjohtaja Raimo Pohjanen 
 Sotkamon kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen 
 SKAL ry:n terveiset, edunvalvontajohtaja Ari Herrala 
 Yhteistyökumppaneiden puheenvuorot  

12.00 Lounastauko 

15.00 Kahvit 

Vuosikokouksen päätyttyä alueyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous. 
 

19.00 Illallinen ja vuoden 2023 pohjoissuomalaisen kuljetusyrityksen palkitseminen 

 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät asiat. 

Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja lähettämään edustajiksi kokoukseen yhden henkilön kutakin 
jäsenyhdistyksen jäsenmäärää alkavaa kahtakymmentäviittä (25) näissä säännöissä tarkoitettua 
liikenteenharjoittajajäsentä kohden, josta edellisen vuoden jäsenmaksut on maksettu 30.9.2022 
mennessä. 

Henkilöjäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokouksiin, mikäli he vastaavalla tavalla ovat 
huolehtineet jäsenmaksuvelvoitteistaan 30.9.2022 mennessä.  

Jäsenyhdistysten valtuuttamilla edustajilla on kullakin kaksikymmentäviisi (25) ääntä ja henkilöjäsenillä 
kullakin yksi (1) ääni käytössään alueyhdistyksen kokouksessa. Henkilöjäsenen, yhdistys- ja 
yhteisöjäsenen edustajan äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. 

Alueyhdistysten kunniajäsenillä, äänioikeudettomalla jäsenyhdistyksen jäsenellä ja liitännäis- ja 
kannattajajäsenellä sekä veteraanijäsenellä on alueyhdistyksen kokouksessa puhe- ja esityksenteko-
oikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 

Viikonlopussa mukana ovat SKALista Ari Herrala, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjistä Seppo 
Tolonen, Metsäalan Kuljetusyrittäjistä Kari Palojärvi ja SKAL Suoritealoista Jari Harju. 
 

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista, viihtymään ja verkostoitumaan  
sekä viettämään koko perheen voimin mukavaa viikonloppua! 

SKAL Pohjois-Suomi ry:n hallitus 

https://www.yhdistyskilta.skal.fi/Ilmoittautumislomake/tapahtumatiedot.aspx?id=239
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Katinkulta tarjoaa monenlaista tekemistä  
Katinkullan trooppisesta kylpylästä löytyy hauskaa 
puuhaa kaiken ikäisille. 

Hyvinvointiosastolta voit varata esimerkiksi 
hemmotteluhoitoja. Lue lisää ja varaa etukäteen. 

Kylpylärakennuksesta löytyy viisi sisätenniskenttää, viisi 
sulkapallokenttää, padel ja squashkentät sekä keilarata. 
Lue lisää ja varaa etukäteen. 

 
 
Majoitus 
Olemme varanneet alustavaan varaukseen yhden (99 €/vrk) ja kahden (109 €/vrk) hengen 
hotellihuoneita perjantaista sunnuntaihin. Halutessasi voit varata huoneen ilmoittautumisen 
yhteydessä. Hinnat sisältävät aamiaisen, kylpylä lisämaksusta 12 €/hlö/vrk. 

Mikäli tarvitset muunlaista majoitusta, pyydämme varaamaan majoituksen suoraan hotellilta tai 
muista Vuokatin majoitusliikkeistä. Esimerkiksi Villas-huoneistot sijaitsevat hotellin yhteydessä 
tai välittömässä läheisyydessä. Hinnat 1 mh:n huoneisto 140 €/vrk, 2 mh:n huoneisto 160 
€/vrk. Villas-huoneissa aamiainen hintaan 14 € /hlö /vrk ja minimimajoitusaika on 2 vrk.  

 
 
Illallinen ja kustannukset 
Yhteistä iltaa vietämme klo 19 alkaen. Ohjelmassa mm. vuoden 2023 pohjoissuomalaisen 
kuljetusyrityksen julkistaminen ja yhteistyökumppaneiden yhteinen tervehdys.  
Buffet-illallisen hinta on 50 € ja se sisältää alku-, pää- ja jälkiruuan sekä ruokajuomat (2 
kaatoa).  

Illallinen laskutetaan jälkikäteen jäsenyrityksen laskutustietojen mukaan. Lounas ja kahvit 
tarjotaan kokousosallistujille yhteistyökumppaneiden tuen avustamana. Huoneet ja aktiviteetti 
jokainen maksaa hotellille itse. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, joudumme 
mahdollisesti laskuttamaan meille aiheutuneet kulut. 

 
Paikka ja paikoitus 
Viikonloppu järjestetään Holiday Club Katinkullassa, os. Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. 
Katinkullan hotelli- ja Villas-alueella on maksullinen pysäköinti, joka maksetaan saavuttaessa 
suoraan automaattiin, vastaanottoon tai matkapuhelimella EasyPark-sovelluksen kautta 
(lisätietoja www.easypark.fi).  
 

 
➢ Ilmoittautuminen ke 8.3.2023 mennessä (klikkaa tästä) 
Sitovat majoitus- ja ruokailuvaraukset erikoisruokatarpeineen tulee tehdä ke 8.3.2023 
mennessä linkin kautta. Ilmoittautuja voi ilmoittaa lomakkeellaan toisen osallistujan, kuten 
seuralaisen, seuraavan sukupolven edustajan, yhtiökumppanin, tms., joka laskutetaan 
samassa yhteydessä.  
Myös päiväosallistujien tai muualla majoittuvien tulee ilmoittautua kokousjärjestelyiden vuoksi. 
 

Aikataulumuutokset mahdollisia. Ilmoittautuneille lähetetään lisätiedot ilmoittautumisen 
päätyttyä. 
 
 

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen, 0400 282 785, taavi.heikkinen@skal.fi (lomalla 9.–10.3.) 
Järjestösihteeri Mervi Saukkoriipi, 050 535 1949, mervi.saukkoriipi@skal.fi (lomalla 2.–8.3.) 

https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta/hoidot-harmony-spa/
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta/aktiviteetit/
https://www.yhdistyskilta.skal.fi/Ilmoittautumislomake/tapahtumatiedot.aspx?id=239
mailto:taavi.heikkinen@skal.fi
mailto:mervi.saukkoriipi@skal.fi

