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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021 

 

Aika Lauantaina 8.5.2021 kello 14.00 

Paikka  Hallitus on päättänyt, että kokoukseen voidaan kesäkuun loppuun saakka 
voimassa olevan väliaikaisen lain nojalla osallistua myös tietoliikenneyhteyden 
(Teams-sovellus) avulla. Vallitsevan pandemiatilanteen ja 
kokoontumisrajoitusten vuoksi toivomme, että kokoukseen osallistutaan vain 
Teams-etäyhteydellä.  

 Jäsenten tulee ennakkoilmoittautua kokoukseen 3.5.2021 mennessä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu www.sansa.fi/vuosikokous sivulla olevan 
ilmoittautumislinkin kautta.  

 Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki kokoukseen kevätkokousta 
edeltävällä viikolla. Huomioithan, että kokousta varten sinulla tulee olla toimiva 
videokuva- ja ääniyhteys laitteellasi, koska kokouksen osallistujat todennetaan 
kuvan ja äänen kautta.  

 Sekä jäsenseurakuntien edustajat että mahdollista yksityishenkilöjäsentä 
edustava asiamies lähettävät valtakirjansa sähköpostitse osoitteeseen 
ilmoittautuminen@sansa.fi 3.5.2021 mennessä. Valtakirjapohja löytyy 
kokouskutsun liitteenä.  

 Kokousmateriaali julkaistaan Sansan nettisivulla www.sansa.fi/vuosikokous 
23.4. mennessä. 

Jos sinulla on ilmoittautumisesta kysyttävää, voit soittaa numeroon 019 457 
7700 (ma-pe klo 10–15).  

 Jos kokouksessa jostain syystä jouduttaisiin äänestämään ja joku jäsenistä 
vaatisi äänestystä suljetuin lipuin, äänestykseen voisivat osallistua vain 
kokoukseen paikan päällä osallistuvat jäsenet, koska käytössä ei ole 
äänestysjärjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden toimittaa äänestys 
etäyhteydellä vastaavasti kuin suljetuin lipuin. Mikäli äänestystä suljetuin lipuin 
ei vaadita, myös etänä osallistuvat voivat äänestää.  

 Yhdistyksen varsinainen yksityishenkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös 
asiamiehen välityksellä antamalla valtakirjan kokoukseen osallistuvalle 
yhdistyksen varsinaiselle yksityishenkilöjäsenelle. Yksi jäsen voi oman äänensä 
lisäksi käyttää vain yhtä joko yksityishenkilöjäsenen tai yhteisöjäsenen 
valtakirjaa. (Yhdistyksen säännöt, 9 §). 

 
 
  

http://www.sansa.fi/vuosikokous
http://www.sansa.fi/vuosikokous
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ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 

hallituksen puheenjohtaja Sami Jalonen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, tekninen sihteeri (etäosallistumista varten), kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
4. Osanottajien toteaminen 
 
5. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
6. Esitetään vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

 LIITE 1: Vuosikertomus. 
 LIITE 2: Tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastajien lausunnon. 

 
7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 
9. Sääntömuutosasia 1: Kiinteistön luovutus 

Hallitus päätti 23.10.2020 esittää yhdistyksen kokoukselle, että yhdistyksen sääntöjen 7 
§ 4 momentti muutetaan kuulumaan: ”Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon, toiminnan ja 
taloudenhoidon järjestämisestä. Hallitus voi päättää kiinteistönluovutuksesta.”  

Selostus: Yhdistyksen nykyisissä säännöissä ei ole mainintaan kiinteistön luovutuksesta. 
Mikäli mainintaan ei ole, yhdistyslaki edellyttää, että asiasta päätetään jäsenkokouksessa. 
Yhdistyksen toiminnassa kiinteistön luovutukset liittyvät mahdollisiin testamenttina 
saatujen kiinteistöjen realisointeihin. Säännöissä on syytä olla maininta, että myynnistä 
päättää hallitus.  

Yhdistyslain 23 § mukaan ”säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää 
yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.” 

Yhdistyksen sääntöjen 14 § mukaan ”yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos tätä 
koskevaa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä 
kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa”. 

Mikäli sääntömuutos tässä kokouksessa hyväksytään, hallitus tuo asian uudelleen 
käsiteltäväksi yhdistyksen syyskokoukseen. Uusi sääntökohta tulisi voimaan vasta 
vuonna 2022, eikä näin ollen vaikuta tässä kokouksessa esillä olevaan asiaan 
Munckinkatu 67 kiinteistön luovuttamisesta. 
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10. Sääntömuutosasia 2: Etäosallistuminen jäsenkokouksiin 
Hallitus päätti 9.4.2021 esittää yhdistyksen kokoukselle, että  

a) yhdistyksen sääntöjen 8 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 4 momentiksi lisätään 
kappale:  

”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Mikäli osallistuminen 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla sallitaan, kokouksessa 
noudatetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymää erillistä äänestys- ja vaalijärjestystä.” 

ja b) yhdistyksen jäsenkokous hyväksyy yhdistykselle LIITTEEN 3 mukaisen äänestys- ja 
vaalijärjestyksen. 

Selostus: Yhdistyslain 30 § mukaan etäosallistuminen edellyttää erillistä äänestys- ja 
vaalijärjestystä: ”Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä 
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys, 
johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat tämän lain säännöksiä ja 
yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.” 

Sääntömuutos edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäisessä jäsenkokouksessa. 

11. Katso ihmistä – Sansan suunta 2025 strategia-asiakirjan hyväksyminen 
Hallitus on 9.4.2021 päättänyt esittää yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi strategia-
asiakirjan Katso ihmistä – Sansan suunta 2025 (LIITE 4). 

Selostus: Yhdistyksen edellinen strategiakausi kattoi vuodet 2016–2020. Syyskuussa 
2020 tapahtuneen toiminnanjohtajan vaihtumisen vuoksi uusi strategia tuodaan vasta nyt 
jäsenkokoukselle. Toiminnanjohtaja esittelee asiakirjan, sen syntymiseen johtaneen 
prosessin ja asiakirjan tarkoituksen. 

12. Munckinkatu 67 kiinteistön myynti 
 

Hallitus on 9.4.2021 päättänyt esittää yhdistyksen kokoukselle, että se valtuuttaa 
hallituksen myymään yhdistyksen omistaman kiinteistön Munckinkatu 67.  
 
Selostus: Munckinkatu 67 kiinteistö on palvellut Sansaa hyvin vuosikymmenien ajan. 
Rakennus on tehty asuintaloksi ja muutettu vaiheittain liiketilaksi. Rakennus kattaa lähes 
kokonaan tontin kaavan mukaisen rakennusalan. Tontti on merkitty asemakaavaan asuin- 
ja liiketilan kortteliksi. Kellaritilat mukaan lukien rakennuksessa on lähes 500 m2 
lattiapinta-alaa. Tilat ovat sokkeloiset, talossa on paljon käytäviä ja runsaasti wc-tiloja, 
joten varsinaista työtilaa on vain noin xx m2. Kellarihuoneet toimivat vanhan tavaran 
varastoina. Kiinteistön hoitokulut ovat vuosittain noin 38 000 euroa. Talo tarvitsee 
pikaisesti kattoremontin, jonka hinnaksi on arvioitu noin 40 000 euroa. Kiinteistö voi olla 
kiinnostava sijoituskohde henkilölle tai yhteisölle, joka on erikoistunut kiinteistöjen 
kehittämiseen. 
Kiinteistön myynnistä saatavat varat voidaan sijoittaa helpommin ylläpidettävään 
kohteeseen, josta on mahdollista saada vuokratuottoa. 
Etätyö on tullut osaksi uutta normaalia. Tehtyjen arvioiden mukaan yhdistyksen toiminnan 
tuleva tilatarve voisi olla 200–250 m2. Yhdistyksen on mahdollista vuokrata  
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Hyvinkäältä riittävät ja huomattavasti paremmin toimivat tilat samalla hinnalla, joka tällä 
hetkellä maksetaan oman kiinteistön ylläpidosta. 

 
13. Muut mahdolliset keskusteluasiat 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n hallitus 
 


