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Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
14.4.2018  klo 11.30 alkaen Hotelli Simonkentässä, Simonkatu 9, Helsinki 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä päätetään yhdistyksen 
sääntöjen muuttamisesta.  
 
Ennen kokousta käymme tutustumassa Suomen Tasavallan Presidentin Urho Kekkosen museoon 
entiseen virka-asuntoon Tamminiemeen. Tamminiemessä meille on varattu noin tunnin mittainen 
esittely. Ennen varsinaista kokousta työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki kertoo TES-asioista.  
 

 
Tervetuloa! 
 
HALLITUS 
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14 § VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään 

seuraavat asiat: 

1) käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja 
päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta 

2) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,  
3) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä, 
5) päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, 
6) päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12§:n mukaista 

mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään 
kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut 
seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon 8:n säännökset, 

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä 
toiminnantarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset 
palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle 
kalenterivuodelle 

8) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle 
kalenterivuodelle, 

9) valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
10) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä, 
11) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, sekä näiden henkilökohtaiset 

varajäsenet, 
12) valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, 
13) päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §: n 

määräykset, 
14) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä  

15) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen 
yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 
 

Materiaalit: Kokousasiakirjat lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille 
viikolla 14.  
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VUOSIKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA: 

Lauantai 14.4. 

11.30 – 12.30 Lounas  
  

12.30 – 14.00 Opastettu kierros Urho Kekkosen museoTamminiemessä 
  

14.30 – 14.35 Kokouksen avaus 
 pj. Tero Ylikylä 
  
14.35 – 15.15 Jytyliiton ajankohtaiset asiat ja TES-asiat  
 Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies, Jytyliitto 
 
15.15 – 18.00 Vuosikokous 
 Kokouksen jälkeen arvonta osallistujien kesken  
 
18.00 – 18.30 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 
 
20.00 – Illallinen ravintola Tornissa (Kalevankatu 5, Helsinki) 

  
 
 Yöpyminen Hotelli Simonkentässä 
 
Sunnuntai 15.4. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12 mennessä. 
  

 

Vuosikokouksen iltaohjelman omavastuu on 20 €/ hlö ja iltaohjelma majoituksen kera 40 €. 

Matkakustannukset vuosikokoukseen osallistumisesta korvataan halvimman kulkuneuvon mukaisesti.  

Maksu NEUVOn tilille: FI36 5600 0540 1743 34 

 

Peruutusehdot NEUVO:n kotisivuilla www.neuvo.info 

 

 

 Hyvää kotimatkaa!  
 


