KEVÄTKOKOUS
SATAKISSA ry
sääntömääräinen kevätkokous, pöytäkirja
aika:
maanantai 21.3.2016 klo 18.1420.45
paikka:
Yrjönkatu 6, 28100 Pori, 8. krs.
läsnä:
20 henkilöä, liite
kokousvirkailijat:
Kimmo Kolkka, puheenjohtaja
Elina Peltonen, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja
Mila Koskinen, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja
Noora Ylimys, sihteeri
Tilaisuuden aluksi Porin kaupungin tekninen johtaja Jukka Kotiniemi toivotti kokousväen
tervetulleeksi teknisen palvelukeskuksen tiloihin ja esitteli heidän toimintaansa.
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Kolkka avasi kokouksen klo 18.14.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kimmo Kolkka, sihteeriksi Noora Ylimys ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi Mila Koskinen ja Elina Peltonen.
Valinnat olivat yksimielisiä.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli
postitettu sääntöjen määrämässä ajassa. Kutsut postitettiin 6.3.2016.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Poistettiin kohta 8 tarpeettomana ja näin ollen numerointi muuttui päättämispykälän osalta,
josta tuli nro 8. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksella.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
Esitettiin kokoukselle yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Päätetään sääntömuutoksista
Kokouskutsussa oli ilmoitettu sääntömuutoksen käsittelystä ja ehdotus uusista säännöistä
oli kokouskutsun liitteenä kokonaisuudessaan. Kokous päätti, että ehdotukset käydään läpi
pykälä kerrallaan ja tehdään niihin tarvittaessa muutoksia. Muutoksia tehtiin lukuisia.
Suurin osa muutoksista ja korjauksista tehtiin yksimielisesti, mutta kohdassa 20§
(ehdotuksen pykälä) äänestettiin valtakirjan käytön mahdollisuuden lisäämisestä
sääntöihin. Ääniä annettiin 15, joista 7 oli valtakirjan kannalla, 8 vastusti valtakirjan

käyttöönottoa. Äänestyksen tulos oli, ettei valtakirjalisäystä tehty. Äänestys suoritettiin
tässä kohdassa kättä nostamalla.
Pykälästä, joka koski sääntöjen muuttamista, käytiin vilkas keskustelu ja siihen tehtiin
muutosesitys, jonka myötä sääntömuutos olisi vastaisuudessa edellyttänyt kahden
peräkkäisen kokouksen hyväksyntää. Tästä kohdasta äänestettiin suljetulla
lippuäänestyksellä. Kahden kokouksen käsittely muutosehdotus hyväksyttiin
pohjaehdotuksen kaatuessa äänin 106.
Kokous työsti sääntömuutoksia yli kahden tunnin ajan keskustellen samalla erittäin
vilkkaasti. Lopullinen päätös oli äänestyksen jälkeen, että kokouksessa muokattuja,
uudistettuja sääntöjä ei hyväksytty. Ääniä annettiin suljetulla lippuäänestyksellä 16, joista 6
oli nykyisten sääntöjen kannalla, 9 uusien sääntöjen kannalla sekä yksi (1) tyhjä. Uusien
sääntöjen hyväksymiseen olisi tarvittu sääntöjen mukaan ¾ äänistä.
Noora Ylimys jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen.
Kokouksesta poistuivat tämän pykälän aikana Marjo Klankki, Amalia Pöllänen ja Pia Koivu.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.
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