
 
 

SVS hallitus 
Helsinki 15.12.2022 

Kutsu 
 
SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJAKOKOUS  
 
Aika:  Lauantai 17.6.2023 alkaen klo 11. Valtakirjantarkastus klo 10 alkaen. 
 
Paikka:  Hotelli Kajanus (Koskikatu 3, Kajaani) tai etäyhteys 
 
Seuran hallitus kutsuu ylimääräisen edustajakokouksen koolle päättämään seuran säännöistä 
sekä päivittämään seuran strategiaa. Sääntömuutoksen taustalla on muuttunut toimintaympäristö. 
Lisäksi käsitellään muut seuran hallituksen tai jäsenten esittämät asiat. 
 
Seuran sääntöjen (11 §) mukaan ”osastot valitsevat edustajansa edustajakokoukseen siten, että 
osastolla on oikeus saada yksi edustaja kutakin alkavaa osaston neljääkymmentä jäsentä kohti. 
Osaston vuosikokous voi antaa äänivaltansa käyttämiseen valtakirjan, jolla seuran nimetty jäsen voi 
käyttää koko osaston äänivaltaa.”  
 
Kokoustapahtumaan la 17.6.2023 osallistuminen on ilmaista niin etänä kuin läsnä. Etäosallistujat 
vastaavat itse oman etäyhteytensä toimivuudesta. Seura ei korvaa matkakuluja läsnä osallistutta-
essa. Paikan päällä kokoukseen osallistuessa on mahdollista ottaa osaa myös muuhun Ajankoh-
tainen Venäjä – viikonlopun ohjelmaan 16.-18.6.2023. Viikonloppuun on tarjolla erilaisia maksulli-
sia ohjelma- ja majoituspaketteja. Ilmoittautuminen alkaa keväällä 2023. 
 
Pyydämme toimittamaan osaston valtakirjan edustajakokoukseen vuosikokouksen jälkeen sähköi-
sen valtakirjalomakkeella (tai sähköpostilla osoitteeseen svs@venajaseura.com tai postitse osoit-
teeseen Kanavaranta 7 F 27 00160 Helsinki). Valtakirjamallit löydätte seuran sivuilta https://suo-
mivenajaseura.fi/osastoille . Valtakirjan saaminen ennakkoon on tärkeää, jotta voimme toimittaa 
lopulliset kokousmateriaalit ja ilmoittautumisohjeet oikeille henkilöille. 
 
Kokouksen (tarvittaessa) tarkennettu esityslista sekä liitteet toimitetaan kokousedustajille viimeis-
tään kahta viikkoa ennen kokousta. 
 
 
Tervetuloa edustajakokoukseen! 
 
15.12.2022 
 
Suomi-Venäjä-seuran hallitus 
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Suomi–Venäjä-seura ry 
Esityslista  
 
Ylimääräinen edustajakokous 2023 
 
Paikka:  Hotelli Kajanus, (Koskikatu 3, Kajaani) tai etäyhteys 
 
Aika:  Lauantai 17.6.2023 alkaen klo 11. Valtakirjantarkastus klo 10 alkaen. 
 
Läsnä:  Valtakirjantarkastuksen lausunto liitetään nimenhuudon jälkeen pöytäkirjan liitteeksi.  
 
1/2023 Avaus 
 
Suomi-Venäjä-seuran valtuuston puheenjohtaja Tiina Lepistö avaa kokouksen. 
 
2/2023 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Sääntöjen mukaan kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kuukautta ennen kokousta. Hallitus on 
käsitellyt kutsun 15.12.2022 ja se on toimitettu osastoille xx.1.2023. 
 
Edustajakokouksen päätösvaltaisuudesta ei ole säännöissä ole erikseen määrätty, joten kokous on päätös-
valtainen, kun yksikin osaston nimeämä kokousedustaja on paikalla kokouksessa. 
 
Etäyhteyksien käyttö kokouksessa: Edustajakokous 26.9.2020 teki sääntöjen 18 §:än täsmennyksen, jonka 
mukaan “Kokouksiin voidaan koollekutsujan päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden avulla kokouksen 
aikana tai ennen kokousta”.  
 
Esitys:  Suoritetaan nimenhuuto. 
 Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  
 
3/2023 Järjestäytyminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja 
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi: 
 
Sihteeri 
Valitaan kokoukselle kaksi sihteeriä: 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkistetaan sähköisellä allekirjoituksella. 
 
Päätös: 1. ____________________   2. _________________________ 
 
Ääntenlaskijat: 
Esitys:  Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Äänestystilanteessa puheenjohtaja antaa ohjeistuksen äänestä-

misestä. 
 
Päätös: 1. ____________________   2. _________________________ 
 
Kokouskäytännöt ja aikataulu 
Esitys:  Merkitään tiedoksi kokouksen puheenjohtajan esittelemät kokouskäytännöt ja aikataulu. Pää-

tetään läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä kokousseuraajille. 
 
Päätös: 
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4/2023 Kokouksen työjärjestys 
 
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään hallituksen valmistelema esityslista.  

 
Päätös:  
 
5/2023 Suomi–Venäjä-seuran sääntömuutos 
 
Liitteeksi 1 tuodaan hallituksen esitys seuran uusiksi säännöiksi. Alkuperäiseen sääntöluonnokseen (käsi-
telty 15.12.2022 hallituksessa) on tehty korjauksia osastojen vuosikokouksista (2-3/2023) saadun palaut-
teen perusteella. Sääntöluonnos on käynyt läpi PRH:n ennakkotarkastuksen. 
 
Seuran säännöt 21 §: ”Seuran sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä seuran edustajakokouksessa, jossa 
asiasta päätetään. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava.” 

Esitys:  Päätetään seuran säännöistä. 
 

Päätös:   
 
6/2023 Strategia 2023- 
 
Liitteeksi 2 tuodaan hallituksen valmistelema strategia 2023-, joka korvaa edustajakokouksessa 2020 hyväk-
sytyn strategian 2020–24. Strategiaa on mahdollista päivittää seuraavan kerran edustajakokouksessa 2024. 
 
Esitys: Käydään keskustelu seuran strategiasta 2023-  
 
Päätös: 
 
7/2023 Muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat  
 
Esitys: Käsitellään muut esitetyt asiat. 
 
Päätös: 
 
8/2023 Tiedoksi merkittävät asiat 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi kokousedustajien esittämät asiat. 
 
Päätös: 
 
9/2023 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo ______ 
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