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Kokouskutsu 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja opiskelijajäsenille sekä seuran yritys- ja yhteisöjäsenten edustajille 
 
VAALIKOKOUS JA EKSKURSIO 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran vaalikokous 
Aika:   Maanantai 19.11.2018 klo 15.00 alkaen 
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, Vantaa, tila MMC375 
 
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 15 § mukaiset vaalikokoukselle kuuluvat asiat. 
www.valosto.com/seura/-/saannot 
 
”Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä sen ohessa henkilöjäsenten vuosimaksun ja kollektiivisten 
jäsenten vuosimaksuperusteiden vahvistaminen, 
2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalit erovuorossa olevien ja 
eronneiden sijalle, 
3) kahden tilintarkastajan ja näille kahden varamiehen vaali, 
4) vaalilautakunnan jäsenten vaali erovuoroisen ja eronneiden sijalle, 
5) asiat, jotka seuran hallitus jättää käsiteltäviksi. 
Muut asiat, jotka halutaan saada käsiteltäviksi varsinaisessa kokouksessa, on kirjallisella anomuksella esitettävä 
hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jos asiat halutaan vuosikokoukseen käsiteltäviksi, ja syyskuun 
loppuun mennessä, jos asiat halutaan vaalikokoukseen käsiteltäviksi.” 
 
Seuran hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toimintaryhmien puheenjohtajien palkkiot vuonna 2019 (käsitellään 
ennen sääntöjen määräämiä asioita) 
 
Kokouksessa käsitellään myös vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, joiden käsittelystä kirjattiin 
27.4.2018 pidetyssä seuran vuosikokouksessa: 
”Kuultiin seuran toimitusjohtajan ja puheenjohtajan selvitys vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja 
tilintarkastuskertomuksesta, joita kumpaakaan ei voitu käsitellä kokouksessa niiden puuttumisen vuoksi. Syynä tähän 
on se, ettei seuran tilitoimisto ole hoitanut asioita seuran pyytämällä tavalla eikä ole toimittanut oikeita aineistoja 
seuralle ja sen vuosikokoukselle. 
Näin ollen vuosikokous päätti, että asia palautetaan seuran hallitukselle hoidettavaksi uudelleen hallituksen parhaaksi 
katsomalla tavalla, esimerkiksi uusi käsittely seuran vaalikokouksessa 2018 tai erikseen koolle kutsuttavassa seuran 
varsinaisessa kokouksessa.” 
 
Vaalikokouksen aineisto on ladattavissa ennen kokousta osoitteesta 
www.valosto.com/tiedostot/2018vaalikokous 
 
Ilmoittautumiset osoitteesta 
www.lyyti.in/svsvaalikokousjaeksursio2018 
 
Kokoukseen voi osallistua myös ilman ilmoittautumista. 
 
Tervetuloa! 
 
Hallitus 
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EKSKURSIO 
 
Vaalikokouksen jälkeen järjestetään ekskursio 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen uusi laajennusosa 
 
Aika: Maanantai 19.11.2018 klo 16.00-18.00 
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, Vantaa 
 
Ekskursion aloitus tilasta MMC375. 
 
Ilmoittautumiset ekskursiolle osoitteesta 
www.lyyti.in/svsvaalikokousjaekskursio2018 
 

http://www.lyyti.in/svsvaalikokousjaekskursio2018

