
Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2023

Aika: 25.4.2023 klo 16.00–18.00
Paikka: Teams

Vuosikokousesitelmä: Miten edetään uhkakuvista kohti toivottavaa tulevaisuutta.
Diakonian kehittämisen asiantuntija Titi Gävert.

Asialista

1. Kokouksen avaus, DTS puheenjohtaja Suvi-Maria Saarelainen.

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 24.3.2023 eli kuukautta ennen
kokousta. Lisäksi kutsu vuosikokoukseen on julkaistu seuran facebook-sivuilla.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätös 2022, vuosikertomus 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
vuodelle 2023

Esitys: Seuran hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut ovat suuruudeltaan samanlaiset kuin
aiempina vuosina. Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksuluokkaa 2 laajennetaan koskemaan
myös eläkeläisjäseniä, jotka voivat halutessaan valita tämän vaihtoehdon. Maksu tällöin on
0€, mutta jäsenyys ei sisällä painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Mikäli
eläkeläisjäsen toivoo siirtymistä maksuluokkaan 2, hänen tulee ilmoittaa siitä
jäsensihteerille.
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Hallituksen ehdotus: Jäsenmaksut vuonna 2023:

1. Yksityishenkilön jäsenmaksu on 25 euroa ja se sisältää painetun DT:n
2. Opiskelijan ja eläkeläisen 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.
Vuoden 2022 yhdeksästä hallitusjäsenestä 8 on käytettävissä edelleen (Suvi-Maria
Saarelainen, Eeva Rossi, Titi Gävert, Kirsi Laukkonen, Ilona Kontinen, Tiina Haukijärvi ja
Tiina Soukiala ja Varpu Wiens). Heistä pidempään kuin 3 vuotta ovat toimineet Titi Gävert
ja Ilona Kontinen.
Vuosikokouksen tulisi valita yksi uusi jäsentä hallitukseen. Diakonian asiantuntija, DI,
sosionomi - YAMK Mika Siltala, Espoo, on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.
Mikäli ehdokkaita on enemmän, suoritetaan äänestys.

9. Seuran puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä. Hallitus ehdottaa valittavaksi vuoden
2022 puheenjohtaja Suvi-Maria Saarelaista. Hän on edelleen käytettävissä tehtävään.

10. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.
Seuralla on ollut aiemmin kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi vara-toiminnantarkastajaa.
Tämä ei ole enää nykyisin tarpeellista, vaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi
vara-toiminnantarkastaja riittää.
DTS toiminnantarkastajina ovat vuonna 2022 olleet Sakari Kainulainen ja Jussi Murtovuori.
Vara-toiminnantarkastajiksi valittiin vuodelle 2022 Jouko Karjalainen ja Kari Latvus.

Valitaan vuodelle 2023 yksi toiminnantarkastaja ja yksi vara-toiminnantarkastaja.

11. Muut asiat

12. Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päättäminen
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