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Suomi–Venäjä-seuran Suomussalmen  osaston vuosikokous 

Paikka: Suomussalmen kunnanvirasto , valtuustosali 

Aika: to 19.3.2020 

ESITYSLISTA 

Kokouksen alussa puheenjohtaja Ilmari Schepel pitää yleisöluennon (vapaa pääsy) Venäjän-matkoistaan. 

1. Kokouksen avaus 

Pj Ilmari Schepel avaa kokouksen 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Sääntöjen 8 §:n  mukaan osaston vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun  aikana. Osaston 

johtokunnan on toimitettava kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan 

ositteeseen tai ilmoitettava kokouksesta vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä lehdessä 

yhtä viikkoa viikkoa (Uudet säännöt kaksi viikkoa) ennen kokousta. 

Vuosikokousilmoitus on julkaistu Ylä-Kainuu-lehdessä ___/__2020 ja uudelleen  muistutuksena 

Ylä-Kainuussa . Lisäksi kokouskutsu ja esityslista liitteineen  on  lähetetty  sähköpostilla 

__/_2020 kaikille niille osaston jäsenille, jotka ovat ilmoittaneetsähköpostiosoitteensa 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

- kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Toimintakertomus vuodelta 2019 

Johtokunta esittää vuoden 2020 toimintasuunnitelman vuosikokoukselle hyväksyttäväksi 

esityslistan  liitteen 1 mukaisesti.  

Liite 1 

6. Tilinpäätös vuodelta 2019 

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 413,87 euroa. Taseen loppusumma on 8 074,21 

 euroa. 

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus esitetään vuosikokouksen hyväksyttäväksi 

esityslsitan liitteen 2 mukaisesti.  

 

Liite 2 
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7. Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

 

8. Suomi–Venäjä-seuran Suomussalmen osaston osaston säännöistä päättäminen 

Johtokunta esittää uudet säännöt vuosikokouksen hyväksyttäviksi esityslsitan liitteen 3 mukaisesti . 

Esitys poikkeaa Suomi-Venäjä-Seuran mallisäännöistä kahdessa kohdassa:  

a) 1 § Osaston nimi ja kotipaikka. Pykälään esitetään lisättäväksi Lisäksi osasto toimii yhteistyössä 

seuran muiden osastojen kanssa Kainuun alueella.   

  

b) 18 § Osaston purkaminen. Pykälän 2 momentti esitetään kuuluvaksi: Osaston purkautuessa sen 

omaisuus luovutetaan Suomussalmen kunnan kulttuuritoimelle lähialueyhteistyöhön 

ystävyyskuntatoiminnan ylläpitämiseksi Kalevalan piirin kanssa.  

Liite 3 

9.Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksytään  

esityslistan liitteen 4  mukaisesti.  

Liite 4 

10. Talousarvio vuodelle 2020 

Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2020 talousarvio hyväksytään liitteen 2 

mukaisesti. Talousarvioesitys  on alijäämäinen  546,00 euroa 

Liite 2 

11. Johtokunnan valinta vuodelle 2020 

Osaston hallitukseen kuuluu sääntöjen 11 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 

-10 jäsentä. Vuonna 2019 osaston johtokunnassa on ollut 9 jäsentä ja kokoonpano on seuraava: 

Pj. Ilmari Schepel, vpj. Matti Mulari sekä jäsenet Svetlana Heikkinen, Tatu Ryyti, Anja Lahma-

Mulari, Matti Laukkanen, Taisto Kinnunen, Esko Pesonen ja Helge Itkonen.   

 

Osaston sihteerinä on toiminut Anja Lahma-Mulari ja rahastonhoitajana Matti Mulari. 

 

Asiasta keskusteltiin johtokunnassa  ja todettiin, että johtokunta kaipaa uusiutumista. Esko 

Pesonen ja Taisto Kinnunen ilmoittivat, että he eivät ole enää käytettävissä johtokunnan jäseniksi 

vuonna 2020.  

 

Osaston johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan sekä 3-10 jäsentä vuodelle 2020.   
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12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

Vuoden 2019 toiminnantarkastaja on ollut Raija Heikkinen ja varalla on ollut Juha Hankkila. 

Heikkinen ja Hankkila ovat käytettävissä jatkossakin tehtäviinsä. 

Johtokunta esittää  vuosikokoukselle , että se valitsee toiminnantarkastajan ja hänelle 

varahenkilön.  

 

13. Edustajakokousedustajien valinta 

Sääntöjen mukaan osasto voi valita yhden edustajan jokaista alkavaa 40:ää maksanutta jäsentä 

kohti.  Maksaneita jäseniä oli 31.12.2019 yhteensä 112. 

Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se valitsee osaston 3  edustajaa  ja varaedustajaa 

Suomi-Venäjä-Seuran edustajakokoukseen. Edustajakokous pidetään Kuopiossa la 16.5 .2020.  

14. Valtuustoehdokkaiden nimeäminen 

Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se nimeää ehdokkaat seuran valtuustoon ja hallitukseen.  

Johtokunta esittää vuosikokokuselle, että osasto esittää seuran valtuustoon Ilmari Schepeliä 

 

15. Keskustelu seuran strategiasta ja hallitusehdokkaista 

 

16. Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 

______________   ______________  

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

___________________   __________________ 

 


