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Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
9.4.2022 alkaen lounaalla klo 11.30 Hotelli Presidentissä, Eteläinen rautatiekatu 4, Helsinki. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat. Lauantai-iltaa vietämme 
yhdessä laadukkaassa ravintolassa maittavan pitkän illallisen parissa.
Vuosikokouksen jälkeen sunnuntaina on mahdollisuus osallistua esimerkiksi Helsingin messukeskuksen 
Kevätmessuihin.
Kokousjärjestelyjen vuoksi kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 24.3.2022 mennessä 
susanna.hakala@proagria.fi Kokousta voi halutessaan seurata myös teamsin välityksellä pyytämällä 
linkin. Sääntöjen mukaan tällöin ei kuitenkaan voi osallistua äänestyksiin, mutta puheoikeus on 
olemassa.

Tervetuloa!

HALLITUS 

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) vahvistetaan jäsenmaksut 1.5.–30.4. väliseksi ajaksi huomioonottaen 8

§:n säännökset,
6) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä

toiminnantarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset
palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle
kalenterivuodelle

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
kalenterivuodelle,

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

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

määräykset,
13) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

14) 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 9.4.

10.00 – 11.30

11.30 - 12.30

12.30–15.30

15.30 – 16.00

19.00 –  

Sunnuntai 10.4.

Hallituksen kokous

Lounas 

Vuosikokous 
Tilaisuuden avaus pj. Tero Ylikylä 
Jytyliiton ajankohtaiset asiat, työmarkkina-asiamies Veli Välimäki 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous välittömästi vuosikokouksen 
jälkeen

Yhteinen illallinen 

Yöpyminen Hoteli Presidentti

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12 mennessä.  

Mahdollisuus osallistua Kevätmessuille Helsingin messukeskuksessa.

Vuosikokoukseen osallistuminen on jäsenille maksutonta ja matkakustannukset korvataan halvimman 

kulkuneuvon mukaisesti. Vuosikokouksen iltaohjelman ja yöpymisen omavastuu on 40 €/hlö.  

Maksu 25.3.2022 mennessä NEUVOn tilille: FI36 5600 0540 1743 34

Peruutusehdot NEUVO:n kotisivuilla www.neuvo.info 

Hyvää kotimatkaa! 




