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Asiat 

 
1§ Kokouksen avaus  
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
3§ Kokouksen järjestäytyminen 

• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat 
4§ Sääntömuutosehdotus 

o SIHY ry säännöt 11§: 
"Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista 

(12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valitsee 
johtokunnan jäsenet ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin johtokunnassa:  

Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Rahastonhoitaja 
Sihteeri 
Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja 
Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja 
PR-valiokunnan puheenjohtaja 
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja" 

 
o Johtokunta esittää, että rahastonhoitajaa ei valita jatkossa johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. 

Taloushallinta on SIHY:ssä jo vuosien ajan ollut vaativa tehtävä. Kaksi vuotta sitten yhdistyksen 
taloushallinnossa tehtiin iso muutos, kun käyttöön otettiin sähköinen taloushallinnon ohjelma. 
Rahastonhoitajan tehtävä vaatii erikoisosaamista.  Johtokunta esittää, että rahastonhoitajan tehtävä 
eriytetään johtokunnan varsinaisista tehtävistä. Rahastonhoitaja kuuluu edelleen johtokunnan 
ryhmään ja osallistuu kokouksiin, kuten esim. jäsensihteeri. Varsinaiseen tehtävään ei tule muutoksia. 

o Koska sääntökohdassa mainitaan, että ”…hallituksena johtokunta, jossa vähintään seitsemän (7) … 
jäsentä…” ei tämä sääntömuutosehdotus muuta tätä kohtaa. Ainoastaan listattujen toimien listalta 
poistettaisiin nimettynä ”Rahastonhoitaja”.  

o Sääntökohdassa on ristiriita johtokunnan jäsenten määrässä.  ”…vähintään seitsemän (7) …” ja 
seuraavan sanamuodon ”…ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin…” ja listassa on 9 tehtävänimikettä. 
Muutetaanko alussa oleva luku ”vähintään kahdeksan (8) …” vai listataanko vain esimerkiksi pj, vpj ja 
sihteeri vähimmäismääräksi johtokuntaan nimitettäviä? 
 

5§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

• Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) 
jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä. 
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6§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja 

o Erovuoroisina ovat varapuheenjohtaja (2 v), sihteeri (2 v), urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2 v), 
nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2 v) sekä jäsen (1 v) ja kaksi varajäsentä (1 v) 

o Ehdokkaat  
varapuheenjohtaja: 
sihteeri: 
urheiluvaliokunnan pj.: 
nuorisovaliokunnan pj.: 
jäsen: 
varajäsen: Taru Toikkanen, 
varajäsen:  

o Erostaan ovat ilmoittaneet koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja PR-valiokunnan puheenjohtaja 
o Ehdokkaat 

koulutusvaliokunnan pj. (1 v): Julia Tahkola-Ronkainen 
PR-valiokunnan pj. (1 v): Kanerva Ahonala 

o Ehdotus tilintarkastajaksi: Nexia Oy / KHT Juhani Loukusa. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei 
varatilintarkastajaa tarvitse erikseen valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa 
varalla. 

7§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
8§ Yhdistyksen budjetti vuodelle 2023 
9§ Muut asiat 

• kokoukselle määräaikaan mennessä käsiteltäväksi esitetyt asiat: kokoukselle ei ollut määräaikaan mennessä 
esitetty virallisia käsiteltäviä asioita 

• Keskusteltavia asioita: 
o Viesti jäsenistöltä keskusteltavaksi syyskokouksessa: 

”Mitä SIHY tekee sen eteen jatkossa, että yhdistyksessä käsitellään asioita? Ja vaan asioita asioina. Ei 
henkilöitä ja omia mieltymyksiä ja mielipiteitä henkilöihin. Ilman tätä muutosta täällä on yksi ahkera 
tekijä pois joukosta. Joka haluaa käsitellä ja edistää asioita, ei henkilöitä tai henkilökohtaisia 
suhteita. Syrjintä, kiusaaminen, mustamaalaaminen, erilaisuuden hyväksymättömyys, toisen 
luonteen tai ominaisuuksien mollaaminen ja näiden vaikuttaminen päätöksiin eivät kuulu 
yhdistyksen tehtäviin. Tasa-arvo kuuluu nykymaailmaan myös yhdistykseen. En kehtaa olla osa 
epäreiluutta ja epätasa-arvoa. 
 

• Vuoden parhaiden palkitseminen 
• Tiedotusasioita 

10§ Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 


