
 
 

SOTATALOUDELLINEN SEURA ry  KUTSU 
   
Helsinki     11.11.2020   

 
 
 
 
 
 

Hyvä Seuran jäsen, 
 
 
 
 
 

Sotataloudellisen Seuran vuosikokous 2020 ja syyskokous 2020 
 

Sotataloudellisen Seuran koronaviruspandemian takia siirretty vuosikokous 2020 pidetään 
tiistaina 24.11.2020 kello 15.00 alkaen. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksen esityslista on kutsun lopussa. 
 
Tilaisuuden jälkeen jatketaan syyskokouksella. Syyskokouksen esitelmöitsijänä on  Heikki 
Härtsiä ja aiheena on Sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisen osaamisen 
turvaaminen. 
 
Koronaviruspandemian takia on säädetty laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 
Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Väliaikainen poikkeama on voimassa ensi 
vuoden kesään saakka.  

 
Laki mahdollistaa mm. poikkeamia yhdistysten omista säännöistä koskien yhdistyksen 
kokouksen ajankohtaa sekä etäosallistumista. 

 
Yhdistyksen kokous on mahdollista järjestää etänä, vaikka yhdistyksen omat säännöt eivät 
tätä mahdollistaisi. Lisäksilain mukaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen 
osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminenviimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaanviimeisestä 
ilmoittautumispäivästä. 

 
Seuran kokous järjestetään siten hybridikokouksena. Paikan päällä on mahdollista osallistua 
kokoushetken koronarajoitustilanteenmukainen osallistujamäärä. Muut seuran jäsenet 
voivat osallistua kokoukseen Teams-linkin välityksellä.  
 
Teams-linkin välityksellä kokoukseen osallistujat Ilmoittavat sähköpostiosoitteensa sihteerille 
seuran sähköpostiosoitteeseen stalseura@gmail.com.  Tähän Teams-linkin kokoukseen tulee 
ilmoittautua viimeistään 17.11.2020 (viikkoa ennen), jotta voimme varautua käytännön 
järjestelyihin ja lähettää Teams-linkin osallistujille.   
 

mailto:stalseura@gmail.com


Virallinen, fyysinen kokouspaikka on Hotelli 14:ssa (Unioninkatu 14, 00130 Helsinki). 
Kokouspaikalle voi osallistua korkeintaan noin 15 henkilöä.  Ilmoittautumiset sihteerille 
seuran sähköpostiosoitteeseen stalseura@gmail.com. 
 
 
 
Sotataloudellisen Seuran johtokunnan puolesta 
 
Niilo Valkonen 
Sihteeri 
 

 
Tervetuloa! 
 
 
 
 

Sotataloudellisen seuran vuosikokouksen 2020 esityslista 

   
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Vuosikertomus vuodelta 2019 - 2020 
7. Edellisen kauden 2019 tilinpäätös 
8. Toiminnan tarkastajan kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 

johtokunnalle sekä rahastonhoitajalle että sihteerille 
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 – 2021 
10. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020  
11. Talousarvio vuodelle 2020 
12. Johtokunnan jäsenten valinta 2020 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

jäsenet (6)) 
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
14. Ilmoitusasiat 

- vastauksia seuran jäsenen esittämiin kysymyksiin 
15. Muut asiat 

- varainhoito 
16. Kokouksen päättäminen 
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