
Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry               ESITYSLISTA  

VUOSIKOKOUS

Aika ja paikka       

21.5.2020  klo 17.00, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki sekä etäyhteydellä Teamsissä

1 §  Kokouksen avaaminen

Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja Eija Pakkala avaa kokouksen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Esitys:         
Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat valitaan paikalla olevista yhdistyksen jäsenistä.
Vuosikokouksen sihteeriksi valitaan yhdistyksen hallituksen sihteeri Anita Ahtiainen.

Päätös:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin xx,  sihteeriksi Anita Ahtiainen,  pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin xx  ja xx. Todettiin, että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä 30 päivää ennen
kokousta joko kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen jäsenille tai julkaisemalla kokouskutsu
yhdistyksen määräämässä lehdessä.

Esitys:   
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Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet kutsun kokoukseen Pieni on Suurin-lehdessä 1/2021. Koska
jäsenet ovat saaneet kutsun sääntöjen edellyttämällä tavalla, kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
       

3 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Yhdistyksen hallitus ei ole saanut 14 päivää ennen kokousta tietoonsa jäsenistön ehdotuksia
käsiteltävistä asioista.

Esitys:        Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:        Esityslista hyväksytiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Toimintakertomuksen vahvistaminen

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eija Pakkala esittelee yhdistyksen
toimintakertomuksen vuodelta 2020. Liite 1.
  
 Esitys:        Hyväksytään esityksen mukaisesti.

 Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
     

5 § Tilinpäätöksen käsitteleminen sekä toiminnantarkastajien lausunto
vuodelta 2020

Yhdistyksen hallituksen sihteeri Anita Ahtiainen esittelee tilinpäätöksen 2020 ja lukee
toiminnantarkastuskertomuksen.
Tuloslaskelma
Tase
Tilinpäätöksen liitetiedot

Esitys:        
Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus merkitään tiedoksi ja liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:  
Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan.
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6 § Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimintakertomuksen
hyväksymisestä päättäminen

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja toimintakertomus hyväksytään.

Päätös:  Tilinpäätös vahvistettiin ja toimintakertomus hyväksyttiin.
     

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.

Esitys:      Hallitukselle ja vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

Päätös:  Hallitukselle ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus esityksen
mukaisesti.
 

8 § Jäsenten valitseminen hallitukseen

Sääntöjen mukaan yhdistystä johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorosssa vuosittain.
Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäseniä ovat vuonna 2020 olleet Eija Pakkala, Sirkka Oksanen, Pekka Mäenpää,
Eleonora Printz, Johanna Routasalo, Heli Riipinen.
Erovuorossa ovat Oksanen, Mäenpää, Riipinen. Riipinen on ilmoittanut halusta jatkaa
edelleen, Oksanen ja Mäenpää ovat jäämässä pois.

Esitys:         
Vuosikokous valitsee kolme hallituksen jäsentä.

Päätös:       
Hallituksen jäseniksi valittiin

9 § Toiminnantarkastajien valinta

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Vuonna 2020
toiminnantarkastajana on ollut kauppatieteiden maisteri Marja-Liisa Kilpeläinen ja
varatoiminnantarkastajana Satu Reinikainen. Marja-Liisa Kilpeläinen toimii jatkossa SPY ry:n
kirjanpitäjänä.
                    
Esitys:    
Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan kirjanpitäjä Maire Liljaa Jyväskylästä ja
varatoiminnantarkastajaksi Satu Reinikaista Hämeenlinnasta .
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Päätös:
Toiminnantarkastajaksi valittiin xx ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin xx.

10 § Seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättäminen

Esitys:
Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa henkilöjäseniltä ja 85 euroa yhteisöjäseniltä.
        
Päätös:   
Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa henkilöjäseniltä ja 85 euroa yhteisöjäseniltä.
        
    

11 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkion
suuruudesta

Esitys:          

Hallituksen jäsenet eivät saa palkkiota tehtävästään, mutta kulut korvataan  ja yhdistys vastaa
kokoustarjoiluista.  Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös:    

Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esityksen mukaisesti.
  

12 § Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pakkala esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2020,
Liite 4, josta keskustellaan.

Esitys:          
Hyväksytään yhdistykselle esitetty toimintasuunnitelma.

Päätös:
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 § Päätetään seuraavalle vuodelle laaditusta talousarviosta
                                                                                        

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eija Pakkala esittelee hallituksen vuodelle 2020 nm
laatiman talousarvion.

Esitys:    
Talousarvio 2020 hyväksytään vuodelle hallituksen esityksen mukaisesti.
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Päätös: Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 § Päätetään kokouskutsulehdestä

Esitys:     
Kutsu SPY ry:n vuosikokoukseen 2021 Pieni on Suurin –lehden numerossa 1/ 2022. Kutsuun
maininta etäosallistumisen mahdollisuudesta.

Päätös:
Vuosikokouskutsu julkaistaan esityksen mukaisesti Pieni on Suurin -lehdessä

15 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei käsiteltäviä asioita.

16 § Käsitellään muut mahdolliset asiat

Ei käsiteltäviä asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Eija Pakkala Anita Ahtiainen
puheenjohtaja sihteeri

xx xx
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

----

SUOMEN PYHÄKOULUN YSTÄVÄT
SPY R.Y.:N SÄÄNNÖT
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1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ”Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY r.y.” ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on pyhäkoulutyön tukeminen Suomen ev. lut. kirkossa ja sen
seurakunnissa

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää ja tukee Suomen ev. lut. Seurakuntien
Lapsityön Keskuksen kautta monimuotoista pyhäkoulutyötä taloudellisesti, järjestää
koulutus- ja neuvottelutoimintaa sekä antaa asiantuntijapalveluita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen
sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti
taloudelliseksi.

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan sekä
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia
yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.

Jäsenen velvollisuutena on myötävaikuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseen ja
suorittaa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi
olla eri suuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenille.

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyys alkaa, kun yhdistyksen hallitus on jäsenilmoituksen hyväksynyt ja päättyy, kun
hallitus on kirjannut eroamisilmoituksen tai päättänyt jäsenen erottamisesta. Hallitus voi
erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyin perustein. Mikäli eroamisilmoitusta ei ole tehty,
mutta jäsen on jättänyt kolmen viimeisen vuoden jäsenmaksut maksamatta, hänet katsotaan
eronneeksi.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisten ansioitten perusteella yhdistykselle kunniajäseniä.
Kunniajäsenyyteen ei sisälly jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.
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Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on
erovuorossa vuosittain. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin
ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet hallituksen jäsenistä on koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalin ratkaisee
arpa.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla vähintään viikkoa
ennen kokousta.

7§ Muut toimielimet
Yhdistyksen hallitus voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten työryhmiä sekä valio- ja
toimikuntia, jolloin se kutsuu niihin jäsenet, määrää puheenjohtajat ja antaa toimintaohjeet.

8§ Nimenkirjoitus
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla yksin, 2 muulla
hallituksen jäsenellä yhdessä ja henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.

Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi sekä nimenkirjoittajan tai
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

9§ Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava maaliskuun 15. päivään
mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto kahden viikon kuluessa.

10 § Päätösvalta
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen
kokouksissa.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään vuosittain ennen elokuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista ilmoitettua asiaa varten yhdistyksen
hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää.

Kokouksessa käsiteltäväksi halutut asiat on oltava hallituksen tiedossa vähintään 14
vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa;
2. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus;
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3. päätetään työjärjestyksestä;
4. vahvistetaan edelliseltä vuodelta laadittu toimintakertomus;
5. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä  tilintarkastajien

lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimintakertomuksen hyväksymisestä;
7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
8. valitaan hallituksen jäsenet 6 §:n mukaisesti;
9. valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa ja yksi-kaksi varatilintarkastaja
10. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta;
11. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta;
12. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
13. päätetään seuraavalle vuodelle laaditusta talousarviosta;
14. päätetään kokouskutsulehdestä
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kutsun yhdistyksen kokouksiin antaa hallitus vähintään 30 päivää ennen kokousta joko
kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen jäsenille tai julkaisemalla kokouskutsun yhdistyksen
sääntömääräisen kokouksen määräämässä lehdessä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi
ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Äänioikeutta ei
kuitenkaan ole jäsenellä, joka edellisen tai aikaisempien toimintavuosien jäsenmaksut on
maksamatta.

Kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan
allekirjoitettava ja vähintään kahden kokouksessa valitun jäsenen tarkistettava.

12 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen päätökseksi tulee
1 se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä;
2 äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa;
sekä
3 sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on
kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön
Keskukselle.

14 § Muut määräykset
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
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