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Vuosikokous 
 
Aika:  tiistai 15.3.2016 klo 17 alkaen 
Paikka:  Asianajotoimisto Borenius Oy, Eteläesplanadi 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: . 9.3.2015 mennessä osoitteeseen registrations@yacf.fi  
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat 
 

- Hallituksen kertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan kertomuksen esitteleminen 
- Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 
- Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen 
- Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valitseminen 
- Toiminnan- tai tilintarkastajan sekä tämän varamiehen valitseminen 
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus vapaaseen keskusteluun. Tarjolla on juotavaa ja 
pientä purtavaa. 
 
Vuosikokouksen yhteydessä ei tällä kertaa järjestetä asiaohjelmaa.  
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2. Suositus hallituksen kokoonpanosta 
3. Haku Nuorten välimieskerhon hallitukseen 2016 
 
/// 
 
Nuorten välimieskerho ry:n hallitus 
 
17.2.2016 
  



 

 

 
Liite 1: Vuosikokouksen esityslista 
 
Nuorten välimieskerho ry 
c/o Aapo Saarikivi 
Roschier Asianajotoimisto Oy 
Keskuskatu 7 A 
00100 Helsinki 
www.yacf.fi  
 
 
Aika: tiistai 15.3.2016 klo 17.00 
Paikka: Asianajotoimisto Borenius Oy, Eteläesplanadi 2 
 
1) Kokouksen avaaminen. 
2) Kokouksen järjestäytyminen. 
3) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
4) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 
5) Esityslistan hyväksyminen. 
6) Hallituksen kertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan kertomuksen esitteleminen.  
7)  Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
8) Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen. 
9) Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta. 
 a) Keskustelua hallituksen kokoonpanosta ja vaalitavasta 
 b) Päätös vaalitavasta 
 c) Hallituksen puheenjohtajan valinta 
 d) Hallituksen jäsenten valinta 
11) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. 
12) Jäsenten esittämien asioiden käsittely. 
13) Avointa keskustelua yhdistyksen toiminnasta tulevaisuudessa. 
14) Kokouksen päättäminen. 
 
 
  



 

 

 
Liite 2: Suositus hallituksen kokoonpanosta (hyväksytty vuosikokouksessa 2014) 

 

1) Tämän suosituksen tarkoituksena on viitoittaa yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamat 
sitomattomat suuntaviivat, jotka huomioidaan yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta 
päätettäessä.  
 

2) Yhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen ja sen puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokouksessa. 
Kelpoisuus hallituksen jäsenyyteen on kaikilla yhdistyksen jäsenillä. 
 

3) Hallitusta valittaessa yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että välimiesmenettelyn 
kanssa tekemisissä olevat eri juristiammatit ovat monipuolisesti edustettuina (asianajo, 
teollisuus/yritysmaailma, yliopisto ym.). Hallituksen monimuotoisuuteen pyritään muutoinkin 
kiinnittämään huomiota (sukupuoli- ja ikäjakauma, edustetut organisaatiot ym.).  
 

4) Hallituksessa on enintään seitsemän jäsentä, jotka valitaan vuosittain. Jäsenyys kestää 
lähtökohtaisesti 2-3 vuotta, minkä jälkeen ehdolle ei asetuta uudelleen.  
 

5) Jatkuvuuden takaamiseksi hallituspaikkoja on tarkoitus vaihtaa porrastetusti joka vuosi. 
Seitsenjäsenisessä hallituksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uusia jäseniä pyritään 
valitsemaan vuosittain kaksi tai kolme. Hallitukseen perustamiskokouksessa vuonna 2012 valitut 
jäsenet jättävät hallituspaikkansa viimeistään vuoden 2015 jälkeen. 
 

6) Hallituksen puheenjohtaja valitaan lähtökohtaisesti edeltävän vuoden hallituksen jäsenten 
joukosta. Puheenjohtaja voi jatkaa hallituksessa neljännen kauden.  

 

 

  



 

 

 
Liite 3: Haku Nuorten välimieskerhon hallitukseen 2016 

 

Nuorten välimieskerho ry:n vuosikokous valitsi yhdistyksen hallitukseen tilikaudelle 2015 seuraavat 
henkilöt: Johannes Frände, Kirsi Kannaste, Leena Kujansuu, Aapo Saarikivi, Olli Sailas, Tuuli Timonen ja 
Santtu Turunen.  

Hallituksen jäsenet Kannaste, Kujansuu, Sailas, Timonen ja Turunen ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan 
jatkaa hallituksessa. He asettautuvat ehdolle myös tilikaudelle 2016.  

Hallituksen jäsenet Frände ja Saarikivi jättävät hallituspaikkansa. 

Uusi hallitus tilikaudelle 2016 valitaan vuosikokouksessa 15.3.2016. Nuorten välimieskerho ry:n hallituksen 
jäsenyydestä kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan sähköpostitse osoitteessa yacf@yacf.fi tiistaihin 
8.3.2016 mennessä.  

 

 


