
 
 
 

 
 

    KUTSU  VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Suomen Marfan-yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 23.3.2019 
klo 11.00 alkaen. Kokouspaikkana on Hotelli Helka, kokoustila Saarni, osoite Pohjoinen 
Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat. Lisäksi hallitus esittää 
vuosikokoukselle kahta sääntömuutosta, jotka koskevat vuosikokouksen koolle kutsumista ja 
hallituksen kokoonpanoa. Lisäksi hallitus esittää muutosta jäsenmaksuihin. 
 
Ennen vuosikokousta klo 10-11 yhdistys tarjoaa buffet-aamiaisen hotelli Helkan ravintolassa.  
 
Vuosikokouksen jälkeen:  
 

Klo 13-14  kardiologi Jussi Niirasen luento: Verenpainelääkkeet aorttasairauksissa.  
 
Klo 14-16 yhdistys tarjoaa lounaan: Helkan iso leipä savuporotäytteellä tai 
kasvistäytteellä, vihreä salaatti ja  kahvi/tee sekä pieni makea. 

 
Myös luento ja lounas ovat hotelli Helkassa. 
 
Muutokset ovat mahdollisia. 
 
Ruokailuja varten pyydetään ilmoittautumaan sitovasti 12.3.2019 mennessä:  
 

-joko yhdistyksen verkkosivuilla olevalla lomakkeella, osoite:  www.marfan.fi   
-tai puhelimitse Jaana Nevalaiselle puh. 040 830 4909. 
Ilmoita osallistutko aamiaiselle vai lounaalle vai molemmille. Ilmoita myös haluatko 
lounasleivän savuporotäytteellä vai kasvistäytteellä. Mainitse myös mahdolliset 
ruoka-allergiat. 

 
Tervetuloa! 

 
Suomen Marfan-yhdistys ry:n hallitus 

 
 
 
Jos haluat majoittua hotelli Helkassa 22.-24.3.2019 välisenä aikana, hotelli myöntää 12 
prosentin alennuksen päivän huonehinnasta, kun varaat huoneen 4.3.2019 mennessä 
verkkosivuilta www.hotelhelka.com. Kirjoita tällöin koodiksi MARFAN. Alennus koskee 
vain verkossa tehtäviä varauksia. Huoneita on tarjolla vain saatavuuden mukaan. 
 
Puhelinvarauksissa alennusta ei myönnetä.  Hotelli Helkan puhelinnumero on (09) 613 580. 

http://www.marfan.fi/
http://www.hotelhelka.com/


 
 
 
  
 
Suomen Marfan-yhdistys ry:n vuoden 2019 sääntömääräinen 
vuosikokous 

ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus. 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Esitetään edellisen kauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 
2018 toimintakertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. 
 

6. Päätetään jäsenryhmien jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksytään talousarvio sekä 
tulevan kauden toimintasuunnitelma. 
 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että kaikille yksityisille 
henkilöjäsenryhmille päätetään samansuuruinen jäsenmaksu. 

 
7. Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja ja vuosittain neljä (4) varsinaista 

jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Valitaan myös kaksi 
tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai 
varatoiminnantarkastajaa. 
 

8. Käsitellään jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet. 
 

9. Jäsenehdotukset 
 

10.Sääntömuutosesitys yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta. 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että kokouskutsu on lähetettävä 
jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen antamaan 
osoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla.  

 
11.Sääntömuutosesitys hallituksen kokoonpanosta.  

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että valitaan hallitukselle  joka toinen 
vuosi puheenjohtaja ja vuosittain vähintään viisi (5) ja enintään 
kahdeksan (8) jäsentä. Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään 
hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Varajäseniä ei valita. 

 
12.Kokouksen päättäminen. 






