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KARJALAN NUORET RY   PÖYTÄKIRJA 

 

SYYSKOKOUS  

 

Aika ja paikka torstai 12.10.2017, 18.00 

Karjalan Nuorten toimitila, Kalevala-kartano, Strömbergintie 4 B, Helsinki 
 

1) Kokouksen avaus 

Karjalan Nuoret ry:n Puheenjohtaja Timo Neuvonen avasi kokouksen ja 

toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi syyskokoukseen. 

 

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja pöytäkirjantarkastajat 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Lehtinen, pöytäkirjan- 

tekijäksi Urpu Hurme. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Selänne ja 

Pentti Selänne, heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi. 

 

3) Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen jäsenille 2. lokakuuta postitetussa 

Kaiku-tiedotteessa No 3/2017. Ko. Kaikutiedote sisälsi myös kokouksen 

esityslistan ja sen, että johtokunta esittää sääntömuutosta sekä ehdotetut 

sääntömuutoksen pääkohdat. 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. 

Kokoukseen osallistui 12 Karjalan Nuoret ry:n jäsentä. (Liite 1, 

osallistujalista). 

4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin esityslista, mikä oli ollut  Kaiku-

tiedotteessa ja mikä myös jaettiin kokouksessa. 

5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi 

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2018 valittiin yksimielisesti Sini 

Hirvonen. 

6) Päätetään johtokunnan jäsenmäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle 

Johtokunnan jäsenmääräksi päätettiin 6 (kuusi) henkeä.  

Erovuorossa olivat Liisa Närjänen (3 kautta täynnä eli ei uudelleen 

valittavissa), Marianne Vensu ja Anniina Virtanen. Sini Hirvonen valittiin 

Seuran puheenjohtajaksi, joten näin hän ei ole johtokunnan normaalijäsen 

vuonna 2018. 

Marianne Vensu valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle (2018–19). Kuluvalla 

kaudella (2017–18) jatkavat Anu Haapoja ja Maiju Kajosaari. 

Uusina jäsenenä johtokuntaan valittiin kaudelle 2018–19 Timo Neuvonen, 

Marja Pihkala ja Annika Saviluoto. 

Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti. 

 

7) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden, 2018, tilit, talous ja 

hallinto sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Laura Hietala ja Mervi Puolanne. Varalle 

valittiin Pertti Järvenpää ja Juhani Siivonen. 
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8) Käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten 

ja päätetään siitä 

 Seuran puheenjohtaja Timo Neuvonen esitteli toimintasuunnitelman. 

Toimintaa jatketaan pääpiirteissään kuluvan vuoden kaltaisena. Tulevana 

vuonna huomiota kiinnitetään edelleen harrastustoiminnan jatkuvuuteen ja 

uudet jäsenet pyritään sitouttamaan seuraan yhteisten tapaamisten ja juhlien 

avulla. Vuonna 2018 jatketaan jo aloitettua Karjalan Nuoret 100v -

juhlaspektaakkelin suunnittelua. 

Toimintasuunnitelmaan lisättiin sivulle 14, kohtaan Sosiaalinen Media, 

Kärrin Facebook-sivut (FB: Karjalan nuorten Kärri-ryhmä). 

Keskustelun päätyttyä toimintasuunnitelma (Liite 2) hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

9) Määrätään jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja nostettiin 1 eurolla. Jäsenmaksut v. 2018 ovat: 

Aikuisten jäsenmaksu 40,00 €. 

Lasten jäsenmaksu 20,00 €. 

Jäsenmaksuissa on huomioitava, että ne jäsenet, jotka haluavat olla 

Karjalan Liiton jäseniä Karjalan Nuoret ry:n kautta, maksavat lisäksi 20 € 

Karjalan Liiton jäsenmaksua Karjalan Nuorille, joka tilittää sitten 

jäsenmaksun erillisellä laskulla Karjalan Liitolle. 

Johtokunta määrittää mahdolliset harrastusryhmien kurssimaksut kunkin 

kurssin kustannusten mukaan. Perustellusta anomuksesta voidaan 

yksittäisten henkilöiden kurssimaksuihin myöntää alennusta. 

 

10) Esitetään johtokunnan laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja päätetään siitä 

Taloudenhoitaja Haapoja esitteli talousarvion. Välitilinpäätöstä ei ole tehty 

ja talousarvio on laadittu vuoden 2016 tilinpäätöksen pohjalta ottaen 

huomioon johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman 2018 ja siitä 

aiheutuvat muutokset. 

Mainittakoon, että talousarviosta on poistettu kohdat kerhokoordinaattori ja 

ulkomaantoiminta. 

Keskusteltiin varainhankinnasta ja mahdollisista maksullisista 

tilaisuuksista, joissa seuran eri ryhmät esiintyisivät. Kohtaan 

”Varainhankinta – Yleisötilaisuudet” lisättiin 500€ sekä kulu- että 

tuottopuolelle. 

Keskustelun ja yllä olevan muutoksen jälkeen talousarvio vuodelle 2018 

(Liite 3) hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

11) Valitaan edustajat ja varaedustajat seuraavaksi kalenterivuodeksi eri kokouksiin ja 

yhteisöihin paitsi keskusseuran (Saimaan Nuorisoseurat) ja piirin kokouksiin, joihin 

sääntöjen mukaisesti edustajat valitsee seuran johtokunta. 

Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry: 

Johtokunta valtuutettiin valitsemaan Kevät- ja 

syyskokousedustajat. 

 Yhteyshenkilöksi valittiin Anja Lehtinen 

Aune ja Allan Tolvasen säätiö: 

Jussi Tarkkanen oli erovuorossa ja hänet valittiin jatkamaan 

seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2018–20). 

Karjalan Nuorten aiemmin valitsemat edustajat ovat Urpu 

Hurme (2016–18) ja Hannele Nyman (2017-19). Säätiön 
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valitsemat edustajat ovat Anneli Häsä, Jari Niittuinperä ja 

Kristiina Piilola. 

 

Karjalan Liitto ry: 

Varsinainen Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi ja 

edellinen oli huhtikuussa 2017 eli seuraava on Karjalan Liiton 

sääntöjen mukaan v 2020. Nyt ei ollut tarvetta valita 

Liittokokousedustajaa. 

Anja Lehtinen valittiin yhteyshenkilöksi. 

Seurasaarisäätiön kansantanssitoimikunta: 

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että johtokunta valitsee 

edustajan Seurasäätiön kansantanssitoimikuntaan. Jos 

johtokunta ei katso yhteyshenkilöä tarpeelliseksi, niin tämä 

voidaan myös jättää nimeämättä. 

 

12) Nimetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä niiden vetäjät 

 Karjalan Nuoret ry:n toimikunnat/vetäjät vuodelle 2018: 

 Seuran emäntä: Liisa Närjänen 

 Kaiku jäsenlehti: Päätoimittaja Outi Barrionuevo 

 Opintokerho- ja kurssivastaava: Aila Valkama, mutta hänen toiveestaan 

etsitään uutta henkilöä, jonka johtokunta nimeää, kun henkilö 

löydetään. 

 

13) Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta seuran sääntöjen mukaisesti 

Päätettiin ilmoittaa kokouksista v. 2018, kuten säännöissä sanotaan:  

”Seuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille syyskokouksen päättämällä 

tavalla joko sanomalehti-ilmoituksella, kirjeellisesti tai seuran 

ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen 

kokousta.” 

Sääntöjen mukaisen ilmoitustavan lisäksi voidaan Seuran kokouksista 

ilmoittaa jäsenille myös sähköpostin avulla. 

 

14) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 

a. Sääntömuutos. 

Muutetaan seuran säännöt vastaamaan Nuorisoseurojen nykyisiä 

mallisääntöjä (Liite 4). 

Merkittävimmät muuttuvat asiat ovat: 

i. Nimi ja kotipaikka (§1) 

Muutetaan Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto ry Saimaan 

Nuorisoseurat ry:ksi (keskusseura) ja lisätään maininta Suomen 

Nuoriseurat ry:stä (liitto) nykyisen Nuoriseuraorganisaation 

mukaisesti. Poistetaan maininta Kalevan Nuorten Liitosta, jota ei enää 

ole olemassa. 

ii. Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu pykälää (§2) muokataan ja siinä 

mainitaan Nuorisoseuraliikkeen arvot, jotka ovat yhteisöllisyys, 

osallisuus ja yhdenvertaisuus. 

iii. Seuran kokoukset (§7 uudet säännöt, §9 vanhat säännöt): 

 Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa  

 Kokousten koollekutsumistapoihin lisätään myös sähköposti 

niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai 
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kutsuminen muulla yleisesti käytössä olevalla sähköisellä 

menetelmällä. 

 Lisätään mahdollisuus osallistua Seuran kokoukseen 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

 Syyskokouksessa valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja sekä 

tälle varahenkilö. (§8 uudet säännöt, §10 vanhat säännöt) 

iv. Jäsenet (§5) 

Luetellaan jäsenlajit varsinaisille jäsenille ja lisätään uudeksi 

jäsenlajiksi Kannatusjäsenet 

v. Nimenkirjoittajat (§12 uudet säännöt, §14 vanhat säännöt) 

Seuran sääntömääräinen nimenkirjoittaja on puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja tai sihteeri. 

 

Johtokunnan ehdotus uusiksi säännöiksi käytiin läpi ja siihen tehtiin 

muutamia muutoksia. Näiden kokouksen tekemien muutosten jälkeen esitys 

Karjalan Nuoret ry:n uusiksi säännöiksi (Liite 5) hyväksyttiin yksimielisesti 

ja se päätettiin esittää vahvistettavaksi seuran ylimääräisessä kokouksessa. 

Ylimääräinen kokous päätettiin pitää torstaina 9.11.2017, kelloaika ja 

paikka tarkennetaan myöhemmin. Kutsu lähetetään sääntöjen mukaisesti 

kaikille jäsenille. 

Jos seuran ylimääräinen kokous vahvistaa ¾ enemmistöllä sille esitetyn 

sääntömuutosehdotuksen, on siihen saatava vielä keskusseuran johtokunnan 

hyväksyminen. 

15) Muut mahdolliset keskusteltavat asiat. 

Keskusteltiin vielä seuran tila-asiasta. Seuran on siirryttävä pois nykyisistä 

tiloista Kalevala-kartanossa viimeistään 31.12.2017. Uutta tilaa ei ole 

toistaiseksi löytynyt ja johtokunta miettii erilaisia vaihtoehtoja. 

16) Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30. 

 

Vakuudeksi 

    

 

 Anja Lehtinen  Urpu Hurme 

 puheenjohtaja  pöytäkirjantekijä 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

Helsinki ________________ 

 

   

 Marja Selänne  Pentti Selänne 

 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

1. Osallistujalista 

2. Kopio toimintasuunnitelmasta 

3. Kopio talousarviosta 

4. Kopio Suomen Nuorisoseurat ry:n laatimista mallisäännöistä (keskusseuran jäsen) 

5. Kopio ehdotuksesta Karjalan Nuoret ry:n uusiksi säännöiksi. 


