
Halunaseura ry  ASIALISTA 

Vuosikokous 

 

Aika  24.2.2019 klo 13.00 

Paikka Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna 

 

1. Kokouksen avaus  
a. Halunaseura ry:n puheenjohtaja avaa kokouksen 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

a. Vuosikokoukseen osallistuvat jäsenet valitsevat kokouksen 
puheenjohtajan ja puheenjohtaja kutsuu sihteerin tekemään kokouksen 
pöytäkirjan  

 
3. Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Vuosikokous pitää kutsua koolle vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta 

 
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

a. Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat samalla 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

 
5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely  

a. Seuran puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen 

 
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely, hyväksyminen ja 

vahvistaminen 
a. Seuran puheenjohtaja esittelee tilinpäätöksen  

 
7. Esitellään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 

a. Kokouksen puheenjohtaja esittelee lausunnon 

 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille 

a. Myönnetään vastuuvapaus seuran puheenjohtajalle ja johtokunnan 
jäsenille 



 
9. Hyväksytään strategia vuosille 2019 – 2023 ja toimintasuunnitelma 

vuodelle 2019 
a. Seuran puheenjohtaja esittelee ehdotetun päivitetyn strategian ja 

toimintasuunnitelman 

 
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2019 

a. Päätetään jäsenmaksujen suuruus aikuisille ja nuorille/lapsille. 

 
11. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019 

a. Seuran puheenjohtaja esittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 
 

12. Päätetään Halunaseura ry:n uusien sääntöjen käyttöönotosta 
a. Seuran puheenjohtaja esittelee ehdotetut uudet säännöt 

 
13. Valitaan Halunaseura ry:n puheenjohtaja ja johtokunnan 

jäsenet erovuoroisten tilanne 
a. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan 
b. Johtokunnassa voi olla jäsenia 3 – 12 kpl jotka valitaan aina kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan. Puolet johtokunnan jäsenistä on joka vuonna 
erovuoroisia. 

c. Johtokunnassa jatkavat automaattisesti vuodelle 2019 seuraavat 
jäsenet 

i. Anu Keinänen 
d. Jatkavien jäsenten lisäksi valitaan maksimissaan 11 uutta jäsentä 

johtokuntaan. 

 
14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa 
a. Valitaan tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt 

 
15. Valitaan edustajat niihin yhteisöihin joissa Halunaseura on 

jäsenenä 
a. Valitaan Suomen Nuorisoseurat ry:n ja Pohjois-Savon Kylät ry:n 

edustajat. 
 

16. Sovitaan seuran kokouksien koollekutsumistavasta 



a. Vuosikokouksen ja muut seuran kokoukset kutsuu koolle johtokunta 
vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksessa päätetään 
kutsumistavasta. 
 

17.  Sakari Pentikäisen 25.2.2018 yhdistyksen vuosikokouksessa 
esittämät eriävät mielipiteet 

a. Käsitellään Sakari Pentikäisen 25.2.2018 yhdistyksen vuosikokouksessa 
esittämät eriävät mielipiteet. 

 
18. Muut asiat 

a. Keskustellaan kokouksen aikana esille tulleista muista asioista. 

 
19. Kokouksen päätös 

a. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen  

 

 

Haluna 4.2.2019 

 

Johtokunta 


