EBE RY
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Keskiviikko 20.2.2019
klo 18:00
Gustavus Rex
Leppäsuonkatu 11, Helsinki
Läsnäolijat:
1§-14§

Klaudia Ahonen

1§-14§

Maria Patteri

1§-14§

Julia Puumalainen

1§-14§

Eevi Laaksovirta

1§-9§

Henna Ojalehto, poistui klo
19:10

1§-7§

Sausan Zidan, poistui klo
18:34

1§-14§

Aino Lindberg

1§-14§

Saara Tahvanainen (Käsitys
ry), kokouksen sihteeri

1§-14§

Liisa Koponen

1§-14§

Ann-Mikaela Danellakis

1§-14§

Jolanda Havisalmi

1§-14§

Elina Santasalo

1§-14§

Eeva Hastell

1§-14§

Ninni Heinaro

1§-14§

Elli Kärkkäinen

1§-14§

Karen Ehrstedt

1§-14§

Vivianne Ruohola

1§
Kokouksen avaaminen
Esitys: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:08.
2§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaan: Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää
yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset.
Kutsu varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen tulee esittää jäsenistölle yhdistyksen
virallisella sähköpostilistalla seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle
yhdistyksen hallitus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on yhdistyslain ja näiden
sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Esitys: Todetaan yhdistyksen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin yhdistyksen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Esitys: Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään Eevi Laaksovirtaa.
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eevi Laaksovirta.
3.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
Esitys: Kokouksen sihteeriksi esitetään Saara Tahvanaista.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Saara Tahvanainen.
3.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Koponen ja Klaudia
Ahonen.
4§

5§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta.

Toimintakertomus 2018
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2018.
Päätös: Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja Ann-Mikaela Danellakis esitteli
toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus 2018.
6§

Tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastuskertomus
Esitys: Hyväksytään tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastuskertomus.
Päätös: Vuoden 2018 hallituksen taloudenhoitaja Sausan Zidan esitteli
tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat esittelivät toiminnantarkastuskertomuksen.
Hyväksyttiin tilinpäätös 2018.

7§
Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle ja
vastuuvelvollisille
Vuoden 2018 hallituksen jäsenet ja muut tilivelvolliset poistuivat päätöksen teon ajaksi.
Toiminnantarkastajat jääväsivät itsensä päätöksestä.
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja vastuuvelvollisille.
Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Sausan Zidan poistui klo 18.34 kohdan 7 aikana.
8§

Toimintasuunnitelma 2019
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2019.
Päätös: Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtaja Aino Lindberg esitteli
toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 seuraavin muutoksin:
Kohdan 4. Työelämä- ja alumnitoiminta virke ”Ebe ry osallistuu mahdollisuuksien
mukaan myös koko tiedekunnan yhteisten työelämätapahtumien järjestämiseen, jotta
varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden tarpeet tulisivat huomioiduksi myös tällä
tasolla” muutettiin muotoon ”Ebe ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös koko
tiedekunnan yhteisten työelämätapahtumien järjestämiseen, jotta jäsenistön tarpeet
tulisivat huomioiduksi myös tällä tasolla.”
Kohdassa 13 Yhdenvertaisuus ja ympäristö termi häirintäyhdistyshenkilö päätettiin
muuttaa turvahenkilöksi.
Lisättiin tapahtumakalenteriin Yhdestoista hetki -yhteislähtö Kansallisteatteriin.

9§

Talousarvion 2019 ja tilikartan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio.
Päätös: Vuoden 2019 hallituksen taloudenhoitaja Ann-Mikaela Danellakis
esitteli talousarvion ja tilikartan. Talousarviota ja tilikarttaa ei hyväksytty perustuen
siihen, että talousarviosta puuttuu vuoden 2018 toteuma ja talousarviota ei täten
pidetty tarpeeksi hyvin perusteltuna ja läpinäkyvänä. Taloudenhoitaja tekee uuden
talousarvion ja sen hyväksymiseksi järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Henna Ojalehto poistui klo 19:10 kohdan 9 aikana.

10 §
Jäsenmaksu 2019-2020
Esitys: Asetetaan jäsenmaksun suuruudeksi 12€/4 vuotta sekä lisämaksu 6€/2
vuotta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että yhden vuoden
jäsenyyden lisämaksu on 3€.
11 §

Ympäristöohjelman hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään Ebe ry:n ympäristöohjelma.
Päätös: Hyväksyttiin ympäristöohjelma seuraavin muutoksin:

Virke ”Mahdollisuuksien mukaan Ebe ry suosii eettisesti tuotettua ruokaa, kuten
luomutuotteita sekä reilun kaupan tuotteita, kasvisruokaa sekä sesonkituotteita” muutettiin
muotoon ”Mahdollisuuksien mukaan Ebe ry suosii eettisesti ja lähellä tuotettua luomuruokaa
sekä reilun kaupan tuotteita, kasvisruokaa sekä sesonkituotteita”.
12 §

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään Ebe ry:n tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma
muutoksineen.
Päätös: Esityksestä poiketen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ei ole
tehty muutoksia ennen yhdistyksen kokousta. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Termi häirintäyhdyshenkilö muutettiin turvahenkilöksi.

13 §
Muut esille tulevat asiat
Vivianne Ruohola ehdottaa kokousjatkoja lähimmässä mahdollisessa paikassa.
Kellään ei ole porttikieltoa Navy Jerry’siin, joten sitä ehdotettiin kokousjatkopaikaksi.
Outoa pizzaa on vielä tarjolla. Pizza herätti keskustelua.
14 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.43.
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