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Kutsu vuosikokoukseen 3.4.2019 

Seuran hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen, joka pidetään 3.4.2019 
kello 16:00 Viikin kampuksella Helsingissä. Tarkka paikka varmistuu viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kokousta.  

Kokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus sekä Suomen IUSS:n kansalliskomitea seuraavalle 
kahdelle vuodelle. Voit ilmaista oman kiinnostuksesi hallitustoimintaan jo etukäteen sihteerille 
taikka paikan päällä kokouksessa. Ainakin uutta taloudenhoitajaa etsitään nykyisen pitkäaikaisen 
taloudenhoitajamme toiveesta jättäytyä pois hallitustehtävistä. Haluamme kannustaa myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia jäseniä mukaan hallitustoimintaan, sillä kokouksiin on 
mahdollista osallistua muualta Suomesta matkustaen taikka virtuaaliyhteydellä!  

Vuosikokouksen asialista on tämän viestin lopussa. Sääntöjen mukaan seuran jäsenillä on oikeus 
esittää kokouksessa käsiteltäviä asioita neljä viikkoa ennen kokousta. Esitykset on lähetettävä 
6.3.2019 mennessä kirjallisesti puheenjohtajalle Helena Soinnelle (helena.soinne@luke.fi), jotta 
ne saadaan kokouskutsun asialistalle. Asialistalle tulee myös perinteisen syysretken kohteen 
valinta syyskuulle 2019! 

Kokouksen kahvitarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoittautuminen on suotavaa, joskin ei 
pakollista. Voit ilmoittautua 27.3.2019 mennessä sihteerille (noora.manninen@helsinki.fi). 

Kutsumme lämpimästi kaikki maaperästä ja seuran toiminnasta kiinnostuneet mukaan 
vuosikokoukseen! Nappaa mukaan siis vaikkapa uusi työkaverisi, joka ei vielä seurasta ole 
kuullutkaan.  

 

Kevätterveisin Suomen Maaperätieteiden Seuran hallituksen puolesta, 

sihteeri Noora Manninen 
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SUOMEN MAAPERÄTIETEIDEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA 

 

Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään Viikin kampuksella Helsingissä 3.4.2019 klo 16:00, 

käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 

 

4. Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta 2018 

 

5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

edellisen vuoden toiminnasta 

 

7. Vahvistetaan seuran ja kansalliskomitean kuluvan tilikauden toimintasuunnitelmat sekä 

talousarvio 

 

8. Vahvistetaan seuran ja kansalliskomitean seuraavan tilikauden alustavat toimintasuunnitelmat 

sekä talousarvio 

 

9. Päätetään seuran seuraavan tilikauden jäsenmaksun suuruudesta 

 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi toimintakaudeksi sekä 

määrätään heidän palkkiostaan 

 

11. Valitaan seuralle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä, jotka 

toimivat myös kansalliskomitean jäseninä. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan. 

 

12. Muut asiat 

 

13. Kokouksen päättäminen 


