Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2022
Aika: 6.4.2022 klo 16.00–18.00
Paikka: Zoom sekä
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki, Huvilakatu 31, B-rak., tila 213.
Vuosikokousesitelmä - DTS 20v juhlaesitelmä:
Diakonian tutkimuksen seuran perustaminen ja sen toiminnan vakiintuminen.
TT, seuran ensimmäinen puheenjohtaja Mikko Malkavaara.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä äänten
laskijoiden (2) valinnat
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Seuran sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle vähintään 7 päivää ennen
kokousta lähettämällä tieto jäsenille. Jäsenkirje on lähetetty 8.3.2022 eli lähes kuukautta
aiemmin. Lisäksi kutsu vuosikokoukseen on julkaistu seuran facebook-sivuilla.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätös 2021, vuosikertomus 2021 ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
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7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden
vahvistaminen vuodelle 2022
Esitys: Seuran hallitus ehdottaa, että jäsenmasut pidetään samana kuin edellisinä vuosina.
Jäsenmaksut:
1. Yksityishenkilön jäsenmaksu on 25 euroa ja se sisältää painetun DT:n
2. Opiskelijan jäsenmaksu on 0 euroa ja se ei sisällä painettua DT:aa
3. Yhteisöjäsenmaksu on 250 euroa.
Seuralla on yksilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Mikäli yksilöjäsenten jäsenmaksuja maksetaan
isommissa erissä, on euromääräinen maksu per jäsen pienempi seuraavasti:
9 euroa/jäsen (yli 500 jäsenen jäsenmaksu)
12 euroa/jäsen (200–499 jäsenen jäsenmaksu)
14 euroa/jäsen (100–199 jäsenen jäsenmaksu).
8. Hallituksen jäsenten valinta.
Seuran sääntöjen mukaan hallituksessa tulisi olla 9 jäsentä, joista kolme vuosittain on
erovuorossa. Hallituskauden pituudeksi on näin ajateltu 3 vuotta.
Vuonna 2021 hallituksessa toimi 8 jäsentä, sillä Talvikki Ahoselle myönnettiin pyynnöstä
ero hallitustyöstä toukokuussa 2021. Vuosien varrella erovuoroista ei ole pidetty kiinni,
vaan hallitustyötä on voinut jatkaa erovuorosta huolimatta ja pois on päässyt, kun työ- tai
elämäntilanne ei ole enää tukenut hallitusjäsenyyttä. Nyt poisjäävät hallitusjäsenet ovat
kaikki olleet hallitusjäseninä yli 5 vuotta eli kautensa ja bonusvuosia päälle.
Vuoden 2021 kahdeksasta hallitusjäsenestä 4 on käytettävissä edelleen (Titi Gävert, Ilona
Kontinen, Suvi-Maria Saarelainen ja Veera Wallenius.)
Vuosikokouksen tulisi tällä kertaa poikkeuksellisesti valita 5 uutta jäsentä hallitukseen.
9. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä.
10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä (2) valinta
DTS toiminnantarkastajina ovat olleet Mikko Malkavaara sekä Sakari Kainulainen.
Vuodelle 2022 toiminnantarkastajaksi käytettävissä edeltävistä on Sakari Kainulainen.
11. Muut asiat
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen
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