
 

SYYSKOKOUSKUTSU 

Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry:n sääntömääräinen syyskokous  

keskiviikkona 4.12. klo 18.00 Palokan ILOn toimistolla  

osoitteessa Saarijärventie 58, vanha puukoulu. 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen kohdassa 10 määrätyt syyskokouksen asiat 
http://palokanilo.fi/yhdistyksen-saannot/ 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita syyskokoukseen, 

Palokan ILOn johtokunta 
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Johtokunta 
      25.11.2019 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika  Keskiviikko 4.12.2019 18.00 

Paikka   Palokan ILOn toimisto, vanha puukoulu 
  Saarijärventie 58 
 

Esityslista 
1 Avataan kokous 
 
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
 
4 Vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma talousarvioineen vuodelle 
2020 
 
5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 

Seuran puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2019-2020 on valittu 
Kirsikka Honkonen sääntömääräisessä syyskokouksessa 26.11.2018. 

http://palokanilo.fi/yhdistyksen-saannot/


 
6 Valitaan johtokunnan jäsenet vuodelle 2020 
 
7 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja 
varatoiminnantarkastajaa 
 
8 Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020 
 
9 Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
Palokan ILON johtokunta on vastaanottanut 25.11.2019 kirjeen. Kirjeessä oli 60 
jäsenen nimet, jotka ovat mukana epäluottamuslauseessa.  

 
“Epäluottamuslauseen sisältö 

 
Olemme huolissamme Palokan Ilon johtokunnan tämän hetkisistä toimintatavoista ja sen vaikutuksesta seuran 
toimintaan ja tulevaisuuteen. Pyydämme yhdistyksen kokouksen asialistalle käsiteltäväksi johtokunnan 
erottamista ja uuden valintaa välittömästi. Alla perusteluja asialle: 

• Palokan Ilon arvot eivät ole totetuneet johtokunnan työskentelyssä ja toiminnassa mm. työntekijöiden kohtelu 

• Johtokunta on toiminnallaan laiminlyönyt perus tehtäviään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta on 
myöhästynyt, jonka seurauksena aiemmin ilmoitettu syyskokous on siirretty yllättäen. 40v juhlavuosi ei ole 
saanut arvoistaan huomiota johtokunnalta. 

• Johtokunnan sisällä sekä työntekijöitä kohtaan heränneet erimielisyydet ja luottamuspula”  

 
 
10 Päätetään kokous 
 

  Johtokunta 
 

LIITTEET  Toimintasuunnitelma 
  Talousarvio 
 

Liitteenä mainitut asiakirjat tulevat nähtäväksi 2.12.2019 Palokan 
ILON nettisivuille osoitteeseen http://palokanilo.fi/yhdistyksen-
asiakirjoja/ 

 
   
 
 

 
 
 
 

 

http://palokanilo.fi/yhdistyksen-asiakirjoja/
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Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry:n johtokuntaan etsitään uusia jäseniä 
seuraavalle yksivuotiskaudelle 1.1.2020 alkaen. 

Johtokuntaan seuran asioista päättämään ja vastaamaan haetaan monipuolisesti erilaista 
osaamista. Tarvetta on seura- ja voimistelutoiminnan tuntemuksen lisäksi myös 
yhdistystoiminnasta, taloudesta, hallinnosta, johtamisesta tai lakiasioista tietäville. 
Tärkeintä on innostus ja halu kehittää Palokan ILO:n toimintaa sen arvojen ja toiminta-
ajatuksen mukaisesti sekä mahdollisuus ottaa vastuuta ja sitoutua johtokuntaan vähintään 
vuodeksi. 

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Johtokunnan jäsenellä 
voi olla oman vastuualueen tiimipalavereja tarpeen mukaan. 

Johtokuntatoimintaan osallistumalla pääset oppimaan uutta ja viemään yhdessä seuraa 
eteen päin.  

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää johtokunta@palokanilo.fi mielellään 30.11. mennessä. 
Johtokunnan kokoonpano päätetään Palokan ILOn syyskokouksessa 4.12.2019. 

Iloisin terveisin,  

johtokunta 

 


