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Hyvät Vuoksela-Seuran varsinaiset ja kannattavat jäsenet 
 

Tämän vuoden toisen jäsentiedotteen tärkein asia on kevätkokouksen kokouskutsun 

lähettäminen asialistoineen.  Sääntöjen 9 § mukaan ”Yhdistyksen kevätkokous pidetään 

vuosittain maalis-huhtikuussa ja kokous kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen 

kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla”.  Todettakoon vielä, että 

myös sähköisesti lähetetty kokouskutsu on kirjallinen kutsu mikäli emailit tallennetaan. 
 

Vuoksela-Seuran hallitus on 26.2.2021 pitämässään kokouksessaan päättänyt, että  

3.10.2020 - 30.6.2021 välisen ajan voimassa olevan  poikkeamislain (677/2020)                   

4 §:n perusteella seuran kevätkokous pidetään näissä poikkeusoloissa 17.4.2021 Teams-

kokouksena seuraavasti: 

1. Kokoukseen voi osallistua asiamiehen edustamana. Asiamies voi edustaa yhtä tai 

useampaa seuran jäsentä. Saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu            

äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten 

yhteenlasketusta äänimäärästä. 

2. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla. 

3. Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään 10.4.2021 

Riitta Haakanalle sähköpostitse: riitta.haakanan@gmail.com  Hänelle tulee ilmoittaa 

samalla oma sähköpostiosoite, johon hän voi lähettää toimintaohjeet ja osallistumislinkin. 

 

Kun hallitus päätöksellään mahdollistaa näin asiamiehen käytön, on Teams-kokoukseen 

osallistuminen vaivattomampaa myös  niille, joilla ei ole tietotekniikka hallussa, mikäli 

voitte käyttää apuna jotain läheistä tietotekniikan hallitsevaa henkilöä, jonka tulkitsemme 

tekniseksi avustajaksi tai asiamieheksi. Tahdomme rohkaista jäseniä näissä poikkeusoloissa  

osallistumaan runsaslukuisesti tähän kokoukseen etänä. 

 

Seuraavana on sääntöjen mukainen  virallinen henkilökohtainen kutsu kevätkokoukseen. 

 

Vuoksela-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous  pidetään  lauantaina 17.4.2021  

klo 10 alkaen etänä Teams-kokouksena. 
 

Kokouksessa päätettävät asiat ovat: 

 

1.   Kokouksen avaus. 

2.   Kokouksen järjestäytyminen eli puheenjohtajan vaali, pöytäkirjanpitäjän vaali, kahden 

      pöytäkirjan tarkastajan vaali ja kahden ääntenlaskijan vaali. 

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

4.   Esityslistan hyväksyminen. 

5.   Vuoksela-Seuran vuoden 2020 vuosikertomus. 

6.   Vuoksela-Seuran vuoden 2020 tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan 

      lausunto. 
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7.    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille sekä päättäminen  

       muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. 

8.    Seppo Komosen eroanomus Vuoksela-Seuran puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen 

       jäsenyydestä. 

9.    Hallituksen esitys kevätkokoukselle Vuoksela-Seuran uuden puheenjohtajan vaalin 

       suorittamiseksi. 

10.  Jyrki Warvaksen eroanomus Vuoksela-Seuran hallituksen jäsenyydestä. 

11.  Taiteilija Kalevi Liskin kutsuminen Vuoksela-Seuran kunniajäseneksi.   

12.  Muut asiat.   13. Kokouksen päättäminen. 

Esityslista julkaistaan vielä yksityiskohtaisemmin seuran kotisivuilla maaliskuun lopulla. 

 

Rovasti Seppo Komonen jättää seuran puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät 

Tämän jäsentiedotteen laatiminen tulee olemaan minun puheenjohtaja-sihteerin 

viimeisimpiä tehtäviäni kuten jo edellä olevasta kevätkokouksen esityslistasta olette 

huomanneet.  Avaan hieman nykyistä terveystilannettani. Olin 4.2.2021 Mikkelin 

keskussairaalassa kilpirauhasen leikkauksessa, jossa tapahtui kolme komplikaatiota, joista 

pahin oli hermon katkeamisen johdosta tapahtunut vasemman äänihuuleni halvaantuminen. 

Tästä syystä katson, etten voi menestyksellisesti ja täysipainoisesti enää hoitaa seuramme 

puheenjohtaja-sihteerin tehtäviä. Pystyn kyllä puhumaan, mutten laulamaan ja käyttämään 

ääntäni voimakkaammin.  Kiitän teitä kaikkia, jotka olette kannustaneet ja antaneet 

tunnustusta näiden kahden tehtävän hoitamisesta parin vuoden aikana.   

Uudet vastuunkantajat 

Suostumuksensa uudeksi puheenjohtajaksi on antanut hallituksemme juristi ja monessa 

karjalaisessa järjestötyössä mukana oleva kokenut Pekka Vanhanen Keuruulta.                    

Lopullisen valinnan tekevät tietysti kevätkokoukseen osallistuvat.  Toinen Pekka eli 

varapuheenjohtajamme Pekka Turkki Mikkelistä hoitaa nyt seuran puheenjohtajuutta             

maaliskuusta huhtikuun kevätkokoukseen asti. 

Uudeksi sihteeriksi hallitus on valinnut 16.3.2021 alkaen Anneli Venäläisen, joka sihteerin 

tehtävien lisäksi edelleen hoitaa kaikkia seuramme jäsenasioita.  Anneli on myös hyvin 

aikaansaava ja siksi jätän erittäin luottavasti nämä hoitamani tehtävät Annelin ja Pekan 

hoitoon.  

Jäsenmaksujen maksaminen 

Lopuksi tahdon Annelin kanssa kiittää teitä kaikkia, jotka olette maksaneet ajoissa 

jäsenmaksunne joko 10 € seuran tilille tai 30 € liitolle. Samalla muistutamme teitä, jotka  

ette ole muistaneet vielä hoitaa jäsenmaksun suorittamista, että hoitaisitte sen pikaisesti. 

Ensi lauantaina 13.3.2021 tulee muuten kuluneeksi jo 81 vuotta talvisodan päättymisestä. 

Meidän seuramme jäsenten joukossa on vielä monia, jotka muistavat tuon päivän, jolloin 

liput olivat puolitangossa musertavien rauhanehtojen takia. 

   Parasta mahdollista vointia ja terveyttä teille jokaiselle toivottavat 
 

    Vuoksela-Seuran ry:n hallituksen puolesta:                                                                      

Seppo Komonen ja Anneli Venäläinen                                           


