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Sääntömääräinen syyskokous 2021 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 25.09.2021 klo 15.30 
Paikka: Setan toimisto, Pasilanraitio 5 Helsinki.  

Kokoukseen saattoi osallistua netissä Zoom-kokoussovelluksella 
   
 

Osallistujat: 
 
Anukatariina Saloheimo 
Gitta Hakokorpi 
Jaana Julia 
Jaana N 
Lova Andersson 
Riitta 
Satu Sauma 
Sini-Tuulia 
TaruNina Puro 
Tuula Sauma 
Yvonne Lind 
 
 
 
1§  Kokouksen avaaminen 
  
 Yhdistyksen puheenjohtaja Anukatariina Saloheimo avasi kokouksen klo 15.33. Todettiin että 

kokous pidetään hybridinä sekä Helsingissä että verkossa. 
 
2§  Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
 Valittiin istuva puheenjohtaja Anukatariina Saloheimo 
  
 
3§  Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 
 
Valittiin istuva sihteeri Lova, ja ääntenlaskijoiksi ja samalla pöytäkirjantarkastajaksi Gitta ja Satu. 
  
 
4§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätetään samalla, voivatko muut kuin yhdistyksen 

jäsenet osallistua kokoukseen.  
 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että vain jäsenet ja 

puolisojäsenet voivat käyttää puheoikeutta ja vain jäsenet voivat äänestää. Kokoukseen ei 
osallistunut muita kuin jäseniä ja puolisojäseniä. 

  
 
5§  Kokouksen työjärjestys 
 
Pj esitteli työjärjestyksen. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 
Pj totesi että toimintasuunnitelma on lähetetty kaikille maksaneille jäsenille sähköpostitse. Pj esitteli 

toimintasuunnitelman. Esittelyn jälkeen pj avasi keskustelun suunnitelmasta. 
 
Toimintasuunnitelmasta ei ollut keskustelua, ja kokous hyväksyi toimintasuunnitelman yksimielisesti. 
  
  
7§ Jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2022 

 
Pj totesi että talousarvio on lähetetty kaikille maksaneille jäsenille sähköpostitse. Pj esitteli 

talousarvion. Esittelyn jälkeen pj avasi keskustelun talousarviosta. 
 
Rahastonhoitaja TaruNina totesi, että DwC on TGEU:n jäsenrekisterissä, mutta ei ole vielä maksanut 

jäsenmaksua. 
Talousarviosta ei ollut muuta keskustelua, ja kokous hyväksyi talousarvion yksimielisesti. 
 
Kokous päätti, että jäsenmaksu vuodelle 2022 on 25 euroa/jäsen.  
 
8§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle syyskokous 2021- syyskokous 2022 

 
Ehdotettiin istuvaa puheenjohtajaa Anukatariina, jota kannatettiin. Ehdotettiin myös, että joku muu 

voisi asettua ehdolle. Käytiin keskustelua puheenjohtajan työtaakasta. Kokous valitsi 
Anukatariinan ykismielisesti. 

 
9§  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 Hallituksen jäsenten valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutoskokouksen yhteydessä 

sovittuja  käytäntöjä, joiden mukaan: 
 a) varsinainen jäsen ja hänen läheisjäsenensä eivät voi olla yhtaikaa hallituksessa 
 b) hallitukseen kuuluu yksi (1) läheisjäsen. Mikäli ehdokkaaksi ei ole saatavilla yhtäkään   
              läheisjäsentä, valitaan yhdelle hallituksen jäsenelle tehtäväksi läheisjäseniin yhteyden 

pitäminen. 
 d) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja 
 Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen lähettäneiden 

joukosta. Erovuoroisia ovat Kristiina XL ja puolisojäsen Tuula Sauma. 
  
Yvonne Lind valittiin hallitukseen Kristiina XL:n tilalle. 
Tuula Sauma valittiin suostumuksensa mukaisesti uudelle kaudelle puolisojäseneksi. 
 
 
 
10§  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022 

 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jaana Namunen ja Jaana-Juulia, sekä Riitta varahenkilöksi. 
 
11§  Valitaan yhdistyksen edustajat Seta:n edustajakokoukseen sekä edustaja ja hänen varahenkilönsä 

Setan valtuuston kokoukseen. 
 
Edustajiksi Seta:n edustajakokoukseen valittiin pj. Anukatariina, Lova Andersson, sekä TaruNina. 
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Edustajaksi Setan valtuuston kokoukseen valittiin Anukatariina ja hänen varahenkilöksi valittiin Lova 
Andersson.  
 

 
12§ Muut henkilövalinnat:  
 

 Ohjelmavastaava 
o Ehdotettiin Sari Kristiina, jonka halukkuudesta toimeen TaruNina tiedustelee. 

Hallitukselle annettiin tehtäväksi luoda toimintamalli ohjelmavastaavalle. 
 Toinen auttavaan puhelimeen vastaaja 

o Ehdotettiin Tuula Marika, jonka halukkuudesta toimeen AnuKatariina tiedustelee. 
o Tuula ehdotti itsensä auttavaan puhelimeen puolisoiden edustajana. 

 
 puoliso moderoimaan kotisivujen puolisoiden keskustelualuetta 

o Ehdotettiin Riitta, joka lupasi harkita asian. 
 

 Lehden toimitus 
o Ehdotettiin toimituskunnan muodostamista. 

Sini-Tuulia Lehtinen ja Lova ovat valmiina jäsenyyteen. Anukatariina kysyy Hanna-
Maria mukaan tomituskuntaan. Päätoimittajaksi haetaan henkilö, ei valittu. 

 
  
13§ Vuoden 2020 tapaamisten ajankohdat 
 

 Kevättapaaminen ehdotetaan pidettäväksi 20.5.-22.5.2022 Morvassa 
 
Tuula ja Jaana Julia olivat käyneet Morvassa ja suosittelivat kohdetta turvallisena ja korkeatasoisena. 

Kokous vahvisti ehdotetun ajan ja paikan. 
 

 Syystapaaminen ehdotetaan pidettäväksi 23.9.-25.9.2022 
 
Kokous vahvisti ehdotetun ajan. Paikasta päätetään Morvan kokouksessa. 
 

 
 
14§ Muut esille tulevat asiat 
 
Puolisoryhmän vetäjän tehtävänkuvasta yhdistyskokouksissa käytiin keskustelua.   
 
25-juhlan pukukoodia tunnusteltiin. Hallitukselle annettiin tehtäväksi muodostaa juhlatoimikunta ja 
ilmoittamaan pukukoodin ensi tilassa. 
 
15§  Ilmoitusasiat 
 
Ei asioita 
 
16§   Kokouksen päättäminen 

  
Kokous päätettiin 17.19 
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