
Yhdistyksen mallisäännöt, kaksi vuosikokousta 

 

Pykäliä 12 ja 13 voi käyttää suoraan kokouksen esityslistan pohjaksi. 

 

KEVÄTKOKOUS 

12 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

Järjestäytyminen 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen järjestäytyminen:  

- kokouksen puheenjohtajan  

- kokouksen sihteerin  

- kahden pöytäkirjantarkastajan  

- kahden ääntenlaskijan ja  

- muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Hyväksytään kokouksen esityslista  

Päätösasiat:  

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja 
päätetään siitä  

6. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimintavuodelta  

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle  

8. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi 

- liittohallitukselle 

- piirille 

- liittovaltuustolle  

- liittokokoukselle 

- muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille  

9. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton 
sääntöjen mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa 

10. Nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja 
varajäseniksi liiton sääntöjen mukaisesti  

11. Nimetään tarvittaessa mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen 
mukaisesti 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset 

14. Kokouksen päättäminen  



SYYSKOKOUS 

13 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

Järjestäytyminen 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen järjestäytyminen:  

- kokouksen puheenjohtajan  

- kokouksen sihteerin  

- kahden pöytäkirjantarkastajan  

- kahden ääntenlaskijan ja  

- muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4.  Hyväksytään kokouksen esityslista 

Päätösasiat:  

5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja  

6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 17 §:n 
mukaisesti 

7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet 
erovuoroisten tilalle  

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet 

9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa  

10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi  

11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen 
mukaisesti  

12. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet  

13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle  

14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi  

15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi  

- liittohallitukselle 

- piirille 

- liittovaltuustolle 

- liittokokoukselle 

- muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille  

16. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 15 §:n määräämissä 
rajoissa  

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

18. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset  

19. Kokouksen päättäminen  
 


