
 
 

 

Arvoisa jäsen, 
 

taas on uusien valintojen aika. Yhdistykselle valitaan kaikki uudet toimijat syyskoko-
uksessa. Yhdistystoiminta on jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa ja tekemistä 
riittää kaikille aktiiveille jäsenille.  
 
Valitsemme uuden toimijan yhdistykseen: jäsenhankkijan, jonka tehtävänä on löytää 
uusia jäseniä yhdistystoimintaan. Liitto kouluttaa jäsenhankkijan uuteen tehtävään he-
ti vuoden 2008 alussa, joten ihan tyhjästä ei tarvitse aloittaa. 
 
Työyksiköiden pitää valita myös laitoskohtaiset luottamusmiehet ja heille varaluotta-
musmiehet. Toimikauden pituuden voi päättää laitoksissa. Ohjeita saa ja voi kysellä 
puheenjohtajalta ja luottamusmiehiltä. Työpaikoilla on pidettävä kokoukset ennen 
syyskokousta ja niistä pitää tehdä muistiot. Syyskokouksessa vahvistamme laitoskoh-
taisten luottamusmiesten valinnat. 
 
Kokouksessa kuulemme aiheesta ”Monikulttuurinen työyhteisö” lyhyen infon, jonka 
meille pitää Sari Kinnala, maahanmuuttajien ohjaava opettaja Turun Aikuiskoulutus-
keskuksesta. 
 
 

KOKOUSKUTSU 
 

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö ry JHL 476 
 
 Sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
 
 Aika  22.11.2007 klo 17:00 (kahvit klo 16.30 alkaen) 
 Paikka  Pääkirjasto, Studio, Linnankatu  
 

Kokouksessa käsitellään Liiton sääntöjen 12§:n mukaiset yhdistysten syyskokousta 
määrittävät asiat. Kokouksen asialista on liitteenä. 
 
 
Kokoustarjoiluna on kahvit ja focacciat (kolmion mallinen leipä joko juusto- tai lihatäyt-
teellä).  Kokoustarjoilun vuoksi tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset, mielellään s-
postitse, Merja Sirenille (merja.siren(at)turku.fi), ajalla 1.-16.11.07.  
 
Muistathan ilmoittautuessasi mainita, haluatko juusto- vai lihatäytteisen leivän. 
 
Kokoukseen voi osallistua myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme 
ole varanneet kokoustarjoilua!  
 
 
TERVETULOA 
 
Hallitus 

 
                

 

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 
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23.10.2007 
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JHL 476  Sääntömääräinen syyskokous 
 
AIKA  22.11.2007 klo 17.00 
 
PAIKKA  Pääkirjasto, Studio (sisäänkäynti pääovista Linnankadulta)  
   
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
b) valitaan kokoukselle sihteeri 
c) valitaan pöytäkirjantarkastajat 
d) valitaan ääntenlaskijat 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
6. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka on myös yhdistyksen puheenjohtaja toimikaudek-

si 2008 – 2009 (2v) 
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä   
9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2008 – 2009 (2v) 
10. Päätetään pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimikausi 
11. Valitaan yhdistyksen pääluottamusmies 
12. Valitaan yhdistyksen varapääluottamusmies 
13. Vahvistetaan laitoskohtaisten luottamusmiesten valinta 
14. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa 
15. Valitaan edustajat ja varaedustajat Turun yhteisjärjestön edustajistoon (3 henkilöä) 
16. Asetetaan ehdokkaat yhteisjärjestön pääluottamusmiehiksi ja 1. luottamusmiehiksi 
17. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2008 
18. Päätetään yhdistyksen työväenlehtisetelin suuruudesta vuonna 2008 
19. Hyväksytään talousarvio vuodeksi 2008 
20. Valitaan yhdistyksen jäsenhankkija vuodeksi 2008  
21. Valitaan yhdistyksen työväenlehtiasiamies 
22. Valitaan yhdistyksen kansainvälisten asioiden vastaava   
23. Valitaan yhdistyksen nuorisovastaava 
24. Päätetään hallituksen kokoontumisesta varajäsenineen 
25. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta 
26. Muut asiat 
27. Kokouksen päättäminen 
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