
MAMY RY:N SYYSKOKOUS 2016

Lauantaina 29.10.2016
klo 19:00 alkaen 
uudistuneessa Nuorisokahvila Starlightissa

Huom! Heti kun syyskokous on saatu päätökseen, jatkuu halloweenmiitti samoissa tiloissa 
normaaliin tapaansa.

 
Mikä ihmeen syyskokous?

Kaikki MAMY Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys ry:n jäsenet ovat syyskokouksessa 
äänioikeutettuja ja ehdottomasti sinne lämpimästi tervetulleita!

MAMY Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys ry:n vuosittaisen syyskokouksen pääasiallisena 
tarkoituksena on valita yhdistykselle tulevalle kaudelle uusi hallitus, joka vastaa mm. MAMY ry:n 
miittitoiminnan järjestämisestä, leirien järjestämisestä, erilaisista yhteistyöprojekteista, MAMYn 
facebook- ja kotisivujen päivittämisestä, sekä tietenkin jäsenrekisterin ja käteiskassan 
huolehtimisesta. Asettumalla ehdolle MAMYn hallitukseen pääset mukaan päättämään 
monenlaisista tärkeistä asioista!

Lisäksi syyskokouksessa kerätään erääntyneet jäsenmaksut ja käydään läpi mm. edellisen 
hallituskauden tapahtumia sekä tulevaisuuden haasteita: jäsenet voivat antaa palautetta kuluneesta 
vuodesta sekä MAMY ry:n sen aikana tarjoamasta toiminnasta, esittää ehdotuksia tulevaan 
toimintaan liittyen, sekä ottaa esiin muita tärkeitä MAMY ry:hyn liittyviä asioita. Syyskokous onkin
jäsenille erinomainen tilaisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa MAMY ry tarjoaa 
tulevaisuudessa - kannattaa siis tulla paikalle!

Mikäli et kuitenkaan pääse syyskokoukseen ja haluat vaikuttaa mm. uuden hallituksen valintaan, 
voit tulostaa ja täyttää tämän sähköpostin liitteenä olevan valtakirjan ja antaa sen syyskokoukseen 
osallistuvalle luotettavalle ystävällesi tuotavaksi mukaan syyskokoukseen. Ystäväsi voi tällöin mm. 
äänestää puolestasi syyskokouksessa, mutta vain mikäli valtakirja on hänellä mukana kokouksessa!

Syyskokouksen esityslista tarkempine kokousjärjestyksineen löytyy tämän kokouskutsun lopusta.

Mikä ihmeen hallitus?

Kaikilla MAMY ry:n jäsenillä on mahdollisuus asettua halutessaan syyskokouksessa ehdolle 
yhdistyksen hallitukseen iästä ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta: riittää että olet kiinnostunut 
MAMYn toiminnan kehittämisestä! Jokainen hallitukseen valittu osallistuu hallituksen toimintaan 
omien mahdollisuuksiensa ja kykyjensä mukaan. Hallitus pitää pienimuotoisia kokouksia n. kerran 
parissa kuukaudessa tai kun niille on tarvetta: kokoukset järjestetään usein Mikkelissä 
miittiviikonloppuina, tai sitten Skypen välityksellä.

MAMY ry:n hallitukseen valitaan kerrallaan 4-8 jäsentä, joilla voi olla erilaisia tehtäviä hallituksen 
sisällä: mm. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, vararahastonhoitaja, sihteeri, 
miittivastaava, sähköpostivastaava, taikaministeri... mahdollisuuksia on monia, ja jokaiselle löytyy 
varmasti omiin kykyihin sopiva rooli. Vaikka muilla hallituksen jäsenillä ei olekaan ala-ikärajaa, 
muistattehan että mikäli haluatte hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, 
rahastonhoitajaksi tai vararahastonhoitajaksi on oltava täysi-ikäinen.



Lisätietoa syyskokouksesta, hallitukseen pyrkimisestä, ehdokkaista ja erilaisista hallituksen jäsenten
toimista sekä vastuutehtävistä on tulossa pian MAMY ry:n jäsenten omaan facebook-ryhmään! 
Lisätietoa syyskokouksesta ja hallituksesta löytyy myös MAMY ry:n kotisivuilta - ja aina voit toki 
nykäistä myös nykyisen hallituksen jäseniä hihasta ja kysellä asioista suoraan! 
 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee kokoustamaan ja seuraavaan hallitukseen lähtee paljon 
innokkaita MAMYlaisia!

Nähdään kokouksessa~!

Terveisin,

Nea Tarvainen
MAMY Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys ry:n puheenjohtaja

---

LIITE:

Syyskokouksen 2016 esityslista

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 
ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Kerätään vuoden 2016 erääntyneet jäsenmaksut ja päivitetään jäsenrekisteri
6. Käydään läpi hallituskauden 2015-2016 tilitapahtumia
7. Käydään läpi hallituskauden 2015-2016 toimintaa 
8. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa, ja yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
seuraavalle kalenterivuodelle 2016-2017
11. Muut asiat; toiminta- ja uudistusehdotukset, jäsenpalaute, ideointia jne. 
12. Kokouksen päättäminen


