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Osallistujat: Jenny Haapala 

 Emmi Heikkinen 

 Sunni Krug 

 Liisa Mikkola 

 Marica Toppari 

 Venla Ulmala 

 Maria Öhman 

 Pinja Karuveha (ei jäsen) 

 Henni Kolehmainen (ei jäsen) 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Hallituksen jäsen Maria Öhman avasi kokouksen klo 13.05. 

 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 

Päätös: Valittiin jäsenkokouksen puheenjohtajaksi Maria Öhman, sihteeriksi Jenny 

Haapala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Sunni Krug ja Venla 

Ulmala. 

 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsu on 

julkaistu yhdistyssääntöjen mukaisesti Aavikkorumpu-jäsenlehden numeroissa 2/2015 

(ilman kokouksen aloitusaikaa) ja 3/2015, jotka on julkaistu sähköisinä yhdistyksen 

jäsensivuilla kesäkuussa ja 27.9.2015. Lisäksi kutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivujen 

kalenterissa. 
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4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

Päätös: Päätettiin käsitellä kohta 6 kokonaisuudessaan ennen kohtaa 5. 

 

 

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

6.1) Jäsenmaksujen laskeminen vuodelle 2016 ja jäsenlehdestä/painetusta jäsenleh-

destä luopuminen, liittyy osin esityslistan kohtaan 5 

 

Jäsenkokoukseen oli ehdotettu käsiteltäväksi jäsenen esittämää asiaa koskien jäsenmak-

sujen laskemista ja painetusta jäsenlehdestä luopumista. Ehdotuksen mukaan jäsenmak-

sut olisivat voineet vuonna 2016 olla varsinaiselta jäseneltä 8 €/vuosi, nuorisojäseneltä 6 

€/vuosi, perhejäseneltä 2 €/vuosi (ei omaa jäsenlehteä), yhteisöjäseneltä 20 €/vuosi, kan-

natusjäseneltä 15 €/vuosi ja ainaisjäseneltä 80 €, jolloin jäsenlehdestä voitaisiin luopua ja 

kotisivujen jäsenpuolella julkaista yksittäisiä artikkeleita ja tiedostoja. Lehdestä luopumista 

perusteltiin ehdotuksessa siten, että ohuenkin painetun jäsenlehden painatus sekä posti-

tus ovat kuluerä, jotka vaikuttavat olennaisesti jäsenmaksun suuruuteen. Ehdotuksen mu-

kaisilla jäsenmaksuilla olisi katettu arvion mukaan yhdistyksen kotisivut ja osin hallintoku-

luja (pankki, posti jne.). 

 

Hallitus ehdotti syyskokoukselle, ettei painetusta jäsenlehdestä luovuttaisi, vaan yhdistyk-

sessä jatkettaisiin kahden painetun ja kahden sähköisen lehden julkaisemista vuosittain 

aiempien vuosien tapaan. Hallitus ehdotti jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan. 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. Kokouksessa nousi kuitenkin esiin toive siitä, että jäsenlehdessä 

olisi jatkossa enemmän sisältöä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenlehden julkaisun jatkamisesta ja jäsenmak-

sun ennallaan säilyttämisestä. 

 

 

6.2) Ehdotuksen kohdassa 6.1 tullessa hyväksytyksi onko yleiskokouskutsut lähe-

tettävä jatkossa (kirjallisesti) kirjeenä postitse vai sähköpostitse 

 

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, ettei kohtaa käsitellä, koska kokouskutsun kohdassa 

6.1 esitetty ehdotus ei tullut hyväksytyksi. 

 

Päätös: Päätettiin jättää käsittelemättä jäsenkokouksen kohta 6.2. 
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6.3) SGY ry:n yhdistyssääntömuutos: Valtakirjojen käyttö SGY ry:n yleiskokouk-

sessa 

 

Hallitus ehdotti sääntöjä muutettavan seuraavasti:  

 

“Ehdotetaan muutosta yhdistyssääntöjen kohtaan 9, Yhdistyksen kokoukset. 

 

Nykyään: "Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, 

ainaisjäsenellä, perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioi-

keutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei 

ole äänioikeutta." 

 
Ehdotetaan lisättäväksi kappaleen loppuun: 

 

"Läsnä oleva äänioikeutettu jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta 

poissa olevaa jäsentä." ” 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. 

 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyssääntöjen muuttamisesta. 

 

 

6.4) SGY ry:n yhdistyssääntömuutos: Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin 

 

Hallitus ehdotti sääntöjä muutettavan seuraavasti: 

 

“Ehdotetaan muutosta yhdistyssääntöjen kohtaan 9, Yhdistyksen kokoukset. 

 

Ehdotetaan lisättäväksi kohdan loppuun omana kappaleenaan: 
"Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etä-

osallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa 

osallistuja itse." ” 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. 

 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyssääntöjen muuttamisesta. 
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6.5) SGY ry:n yhdistyssääntömuutos: Yhdistyksen kokousten pitopaikka 

 

Nykyisissä yhdistyssäännöissä ei mainita yhdistysten kokousten pitopaikkaa, jolloin ko-

koukset tulee järjestää yhdistyksen kotipaikkakunnalla, joka SGY ry:llä on Helsinki. 

 

Hallitus ehdotti sääntöjä muutettavan seuraavasti: 

 

“Ehdotetaan muutosta yhdistyssääntöjen kohtaan 9, Yhdistyksen kokoukset: 

 
Nykyään: "Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-jou-

lukuussa hallituksen määräämänä päivänä." 

 
Ehdotetaan lisättäväksi lauseen loppuun: "Uudenmaan alueella." ” 

 

Muita ehdotuksia ei tullut.  

 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyssääntöjen muuttamisesta. 

 

 

6.6) Seuraavan kokouksen pitopaikka 

 

Koska sääntömuutos koskien yhdistyksen kokousten pitopaikkaa ei ole toistaiseksi vielä 

voimassa, ehdotti kokouksen puheenjohtaja seuraavan kokouksen järjestämistä Uuden-

maan alueella. 

 

Päätös: Päätettiin pitää seuraava jäsenkokous Uudenmaan alueella. 

 

 

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

(2016) 

 

Hallitus ehdotti, että jäsenmaksut pysyisivät saman suuruisina kuin vuonna 2015, jolloin 

vuoden 2016 jäsenmaksut olisivat varsinaiselta jäseneltä 15 €/vuosi, nuorisojäseneltä (alle 

15-vuotias) 12 €/vuosi, perhejäseneltä 2 €/vuosi, yhteisöjäseneltä 25 €/vuosi, kannatus-

jäseneltä 20 €/vuosi ja ainaisjäseneltä 150 €. Hallitus ehdotti, ettei yhdistys peri liittymis-

maksua ja että jäsenmaksun eräpäivä olisi 29.2.2016. Hallitus ehdotti jäsenlehden julkai-

sutavan pysymistä ennallaan: kaksi painettua jäsenlehteä (numerot 1 ja 4) ja kaksi säh-

köistä jäsenlehteä (numerot 2 ja 3). 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. 
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Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta. 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___/___/20____  ____________________    ___/___/20____  ____________________ 

 

__________________________________   __________________________________ 

Puheenjohtaja Maria Öhman Sihteeri Jenny Haapala 

 

 

___/___/20____  ____________________ ___/___/20____  ____________________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja, ääntenlaskija Pöytäkirjan tarkastaja, ääntenlaskija 

Sunni Krug Venla Ulmala 

 

 

 
 


