
Päivitetty 23.11.2022

Hyvä Vakka-Suomen Diabetes ry:n jäsen!

Diabetesyhdistyksemme  päätehtävänä  on  tarjota  tietoa  ja  vertaistukea  diabetesta
sairastaville  ja  heidän  läheisilleen.  Yhdistykseemme  kuuluu  tällä  hetkellä  noin  230
jäsentä.  Toimintaan  osallistuvien  määrä  on  viime  vuosina  laskenut,  vaikka  jäseniltä
saamamme palautteen mukaan tapahtumia ja erilaista toimintaa toivotaan edelleen.

Hallitustoimijoiden toiveena on jatkossakin säilyttää Vakka-Suomen alueella diabeetikoille
mahdollisuus tavata toisiaan ja saada vertaistukea. 

Olemme  keskustelleet  nykyisen  hallituksen  kanssa  sekä  viimeisimmissä  kevät-  ja
syyskokouksissa  jäsenten  kanssa  yhdistyksen  jatkosta,  löytyykö  jäsenillämme
kiinnostusta kehittää oman yhdistyksen toimintaa vai puretaanko Vakka-Suomen Diabetes
ry.  Nykyiset  toimijat  eivät  enää jatka hallituksessa  ja  ilman  hallitusta yhdistys  ei  voi
toimia.

Tulevassa syyskokouksessa asialistalla on  yhdistyksen purkaminen. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että Vakka-Suomen Diabetes lopettaa toimintansa ja jäsenet voivat liittyä
johonkin  toiseen  diabetesyhdistykseen.  Sotealueiden  rakenteen  mukaan  suositus  on
Lounais-Suomen Diabetes ry  (Turku),  joka tulisi  jatkamaan diabetesyhteisön toimintaa
nykyisen Vakka-Suomen Diabetes ry:n toiminta-alueella. 

Yhdistyksen  purkamisesta  päätetään  syyskokouksessa, jossa  purkautumispäätöstä
tulee  puoltaa  kolme  neljäsosan  (3/4)  enemmistön  annetuista  äänistä.  Ellei
purkautumispäätöstä  tule,  niin  yhdistyksen  nykyinen  hallitus  ei  sellaisenaan  tule
jatkamaan, vaan yhdistykselle tarvitaan tällöin uusi hallitus.

Tule  mukaan  syyskokoukseen  keskustelemaan  yhdistyksen  tulevaisuudesta.
Mielipiteesi on meille tärkeä ja haluamme kuulla, mitä mieltä olet oman yhdistyksen
toiminnan jatkamisesta. 

Vakka-Suomen  Diabetes  ry:n  syyskokous  pidetään  torstaina  8.12.2022
klo 18.00. Paikka: Cafe Aitta, Aittaranta 2, Uusikaupunki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä päätetään Vakka-Suomen
Diabetes ry:n purkamisesta.

Lisätietoa  Vakka-Suomen  Diabetes  ry:n  toiminnasta  sekä  syyskokoukseen  liittyvistä
asioista saat yhdistyksen puheenjohtajalta, Jyri Chryssanthou 0405566477. 



Vakka-Suomen Diabetes ry

SYYSKOKOUS 

Aika: 8.12.2022 klo 18:00
Paikka: Cafe-Aitta, Aittaranta 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

Asialista:

1. Kokouksen avaus

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Yhdistyksen varojen luovuttaminen, mikäli yhdistys päätetään purkaa
Yhdistyksen hallitus esittää, että yhdistyksen varat luovutetaan Lounais-Suomen Diabetes 
ry:lle Vakka-Suomen alueen toimintaa varten, ennen selvitystoimien alkua, mikäli yhdistys
päätetään pykälässä 6. purkaa. Päätös vaatii vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistön 
kokouksessa annetuista äänistä.

6. Päätetään yhdistyksen purkamisesta 
Yhdistyksen hallitus esittää, että Vakka-Suomen Diabetes ry puretaan. 

Yhdistyksen säännöt pykälä 14. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Mikäli 
kokous päättää purkaa yhdistyksen, siirrytään kokouksessa pykälään 11.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2023

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet 
kalenterivuodelle 2023

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen


