
Kutsu Varnitsa ry:n jäsenille Varnitsa ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 

 

Paikka: Metria, sali M100 

 

Aika: tiistai 19.3.2019 klo 16.00 

 

 

Kokouksen tarkoitus: 

 

Varnitsalla on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous. Näissä kokouksissa jäsenet 

voivat käyttää heille yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen nojalla suotua päätösvaltaa.  

 

 

Ote Varnitsa ry:n säännöistä: 

 

7 § Jäsenien oikeudet ja velvollisuudet  

Yhdistyksen yleiskokouksessa on läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus sekä vaalikelpoisuus 

jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja 

esitysoikeus, muttei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta. Yhdistyksen varsinainen- ja kannattajajäsen 

ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen 

jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. 

12 § Yhdistyksen päätösvalta 

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen 

yleiskokouksessa. 

13 § Yhdistyksen yleiskokous  

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä yleiskokousta. Syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja 

kevätkokous maalis-huhtikuussa. 

Syyskokouksen tehtävänä on erityisesti hyväksyä seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja 

talousarvio sekä valita seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallitus, toimitussihteeri, lehden 

toimituskunta, kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa 

sekä mahdollisiin muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin luottamustehtäviin valittavat henkilöt tai 

ehdokkaat. 

Kevätkokouksen erityisenä tehtävänä on edellisen toimintakauden tilin- tai toiminnantarkastajien 

lausunnon ja edellisen toimikauden hallituksen toimintakertomusten kuultuaan päättää 

tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden 

hallitukselle. Kevätkokous päättää myös jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta. 

Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun yhdistyksen yleiskokous niin päättää tai 

hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenen yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiankäsittelyä varten 

hallitukselta kirjallisesti vaatii. 



KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

16 § Yleiskokouksen järjestäytyminen  

Yhdistyksen yleiskokouksen avaa kokoonkutsujana toimineen hallituksen puheenjohtaja tai tämän 

estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen. 

 

Varnitsa ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 

 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

14 § Kokouskutsu  

Hallituksen on julkaistava kokouskutsu yhdistyksen yleiskokoukseen vähintään seitsemän (7) 

vuorokautta ennen yleiskokousta. Kun yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet ylimääräistä 

yleiskokousta, on hallituksen julkaistava kokouskutsu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 

vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu on julkaistava ainakin yhdistyksen sähköisellä 

ilmoitustaululla, jota ylläpidetään yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava 

yleiskokouksen ajankohta ja paikka sekä yleiskokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

15 § Yleiskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Yhdistyksen yleiskokous on laillinen, kun se on kutsuttu kokoon näiden sääntöjen ja voimassa 

olevan yhdistyslain mukaisesti. 

 

Tämän kokouksen on kutsunut koolle Aleksis Honkanen, Varnitsa ry:n toimivaltaisen hallituksen 

puheenjohtaja, jolla on myös Varnitsa ry:n nimenkirjoitusoikeus. Kutsu on julkaistu Varnitsa ry:n 

ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla maanantaina 11.3.2019.  Mikäli tähän ei ole äänivaltaisilla 

jäsenillä moitittavaa, voidaan kokous todeta sekä laillisesti koolle kutsutuksi että päätösvaltaiseksi. 

 

Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 

 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

16 § Yleiskokouksen järjestäytyminen  

Yhdistyksen yleiskokouksen avaa kokoonkutsujana toimineen hallituksen puheenjohtaja tai tämän 

estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen. 



Edellä mainittu henkilö johtaa yleiskokousta, kunnes yleiskokoukselle on valittu puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. Tämän jälkeen yleiskokousta 

johtaa sille valittu puheenjohtaja. 

Yleiskokouksen toimihenkilöinä voivat toimia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Yleiskokouksen 

toimihenkilöinä eivät voi toimia toimivan hallituksen jäsenet eivätkä kevätkokouksessa edellisen 

toimikauden hallituksen jäsenet. 

Hallitus voi myöntää yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden 

hallituksen kokouksiin, mikäli tämän aiheelliseksi katsoo. Yleiskokous voi vastaavasti myöntää 

yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden yleiskokoukseen. 

 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 

ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina. 

 

Puheenjohtaja:  

Sihteeri:  

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ääntenlaskijat:  

 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

17 § Yleiskokouksen käsittelyjärjestys  

Yleiskokous on avattava ja päätettävä. Yleiskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tulee todeta. 

Yleiskokouksessa on varattava mahdollisuus tuoda esille yhdistykselle tärkeitä asioita, jotka eivät 

vaadi päätöksiä. Ennen päätösten tekoa yleiskokouksen on valittava toimihenkilöt yleiskokousta 

varten. Yleiskokouksessa käsiteltävät asiakohdat on suotavaa käsitellä tärkeysjärjestyksessä. 

Yleiskokouksen päätteeksi on varattava mahdollisuus yleiskokouksessa esille tulevien asioiden 

käsittelyyn. 

 

 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

 

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen 

 

Vuoden 2018 Varnitsan hallituksen puheenjohtaja, Eero Toroi, esittelee vuoden 2018 täydellisen 

toimintakertomuksen. Vuoden 2018 toimintakertomus on luettavissa Varnitsan ilmoitustaululla ennen 

kokousta. 

 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus. 

 

 

 



6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 

Vuoden 2018 Varnitsan hallituksen rahastonhoitaja, Marko Haverinen, esittelee tilinpäätöksen. 

Kuullaan tilintarkastajien lausunnot ja päätetään, hyväksytäänkö tilinpäätös. Vuoden 2018 tilinpäätös 

on luettavissa Varnitsan ilmoitustaululla ennen kokousta. 

 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös. 

 

 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Eero Toroin johtamalle vuoden 2018 hallitukselle 

 

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Eero Toroin johtamalle vuoden 2018 hallitukselle. 

 

 

 

8. Kevään 2020 opintomatkakohteen päättäminen 

 

Vuonna 2018 opintomatka järjestettiin Amsterdamiin ja Rotterdamiin, ja tänä vuonna matka 

suuntautuu Ljubljanaan ja Zagrebiin. Jotta jatkossakin järjestettäisiin opintomatkoja, on tärkeää, että 

matkakohde päätetään kevätkokouksessa ja sille valitaan järjestäjät jo kevätkokouksessa. 

 

Esitys: Päätetään matkakohteesta vuoden 2020 opintomatkalle, sekä matkan vastuuhenkilöistä. 

 

 

9.  Vuoden 2020 vuosijuhlatoimikunnan perustaminen 

 

Varnitsa ry täyttää 50 vuotta vuonna 2020. Merkkipäivää tulee juhlistaa vuosijuhlien merkeissä ja 

vuosijuhlien järjestämisestä vastaa toimikunta, johon olisi hyvä saada mahdollisimman paljon 

innokkaita järjestäjiä.  

 

Esitys: Päätetään vuosijuhlatoimikunnan perustamisesta. Toimikuntaan ilmoittautuvat seuraavat 

henkilöt: Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa. Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 

loppukeväästä, lavatanssien jälkeen ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan myöhemmin.  

 

 

10. Muut esille tulevat asiat  

 

Tässä kohdassa jäsenillä on mahdollisuus keskustella muista esille tulevista asioista. 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa  

 

 

 

Varnitsa ry:n hallituksen puolesta 

 

Aleksis Honkanen 

Varnitsa ry:n puheenjohtaja 


