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Surunauha ry:n sääntömääräinen syyskokous 2016 

Esityslista 

 

Kokousaika:   Sunnuntai 27.11.2016 klo 11.30 
Kokouspaikka:  Hyvinvointikartano Kaisankoti, Bodomintie 37, 02740 Espoo 

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa 
ääntenlaskijoiden valinta 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017 sekä 

annetaan hallitukselle valtuudet tarvittaessa sopeuttaa budjetti ja toimintasuunnitelma vahvistuneen 
tulorahoituksen mukaisesti 

 
6. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen 

kaudelle 2017-2018 
 

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastajat 
 

8. Muutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: sama henkilö voi toimia puheenjohtajana jatkossa 
korkeintaan kaksi kautta 

 
9. Muutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: sama henkilö ei voi toimia puheenjohtajana ja 

toiminnanjohtajana jatkossa yhtäaikaisesti 
 

10. Mielenterveyden keskusliitosta eroaminen 
 

11. Muut asiat: 

 yhdistyksen juhlavuosi 2017 ja juhlatoimikunta 

 strategian tekeminen yhdistykselle 
 

12. Kokouksen päättäminen 
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Lisätietoja: 

 

Kohdat 8 ja 9: Hallitus esittää yhdistyksen sääntöihin muutoksia, joiden tarkoitus on varmistaa jatkossakin 

hyvän hallintotavan mukainen toiminta. Jäsenkokous päättää, tehdäänkö muutokset. 

 

Kohta 10: Hallitus esittää Mielenterveyden keskusliitosta eroamista. Perusteet: Liittoon kuulumisesta 

aiheutuu yhdistykselle enemmän kuluja kuin mitä saamme hyötyä. Aikoinaan kun liittoon liityttiin, oli 

katsottu tärkeänä näkökulmana, että liiton jäsenyydestä ei tulisi kuluja, mutta todellisuudessa maksamme 

liitolle jäsenistämme 5 € / jäsen vuodessa, mikä on kolmasosa yhdistyksen jäsenmaksusta per jäsen. 

Surunauha ry:n varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 € vuodessa / jäsen. Yhdistys maksaa liitolle vuosittain 

summan, joka on iso raha pienen järjestön budjetissa. Mielenterveyden keskusliiton jäsenyydestä eroaminen 

ei estä yhteistyön jatkamista, eli yhteistyötä esimerkiksi kynttilätapahtumien merkeissä voidaan jatkaa aivan 

kuten ennenkin. Jäsenille liitosta eroaminen näkyisi käytännössä siten, että liiton julkaisemaa Revanssi-lehteä 

ei enää tulisi postin mukana kotiin ja liiton jäsenkortti mitätöityisi. Vastaavasti liiton maksussa säästetty 

summa voitaisiin käyttää täysimääräisesti yhdistyksen omaan vertaistoimintaan itsemurhan tehneiden 

läheisille. Jäsenkokous päättää, erotaanko Mielenterveyden keskusliitosta. 

 


