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YHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Aika: torstai 4.4.2019 klo 16.15 
 

Paikka: OPK141 

Osallistujat: 

 

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Oona Tenkanen, Ronja Vauhkonen, Anniina Vähäkoski 

(poistui kohdassa 7), Venla Isomäki (liittyi kohdassa 6), Roosa Jukola (liittyi kohdassa 

2), Viivi Kaikkonen (liittyi kohdassa 2), Veera Rahikainen (liittyi kohdassa 6) 

 

Toimihenkilöt: Jere Oksanen, Janne Toivonen, Verna Jakonen (liittyi kohdassa 7) 

 

      Muut läsnäolijat: Kari Suomalainen, Arttu Laaksonen, Markus Kulmala (liittyi kohdassa 

 2 ja poistui kohdassa 7) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 16.15. 

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa) 

Valittiin Kari Suomalainen puheenjohtajaksi, Emma Lautala sihteeriksi sekä Anniina 

Vähäkoski ja Viivi Kaikkonen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Myönnettiin kaikille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätettiin siirtää kohta 10. Seuraava kokous kohdaksi 9 ja kohta 11. Kokouksen 

päättäminen kohdaksi 10.  

Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Ilmoitusasiat 

JYY:n hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Markus Kulmala esittäytyi. 

Kevään aikana JYY:llä on ollut työn alla erityisesti tuleviin eduskuntavaaleihin liittyvän 

vaikuttamistyön tekeminen. 

Markus kertoi JYY:n sopo-sektorilla tehtävästä työstä: tärkeimpänä edunvalvontaa ja 

vaikuttamista eri työryhmissä. Työryhmissä JYY edistänyt muun muassa opiskelijoiden 
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aktiivisuutta, esteettömyysasioita, 24/7 opiskelutilojen edistämistä ja 

ympäristövastuullisuutta. 

JYY:n sosiaalivaliokunnalla on järjestämisvastuu tämän vuoden Mielenterveyspäivän 

seminaarista, jota vietetään 10.10. Maailman mielenterveyspäivänä. Ainejärjestöjä 

haluttaisiin mukaan suunnittelemaan seminaaria. Fokus on halukas lähtemään mukaan. 

23.4. JYY:n sosiaalivaliokunnan kokous Lyhdyssä 16.15 – kokouksessa aloitetaan 

suunnittelemaan Mielenterveyspäivän seminaaria ja kaikki ovat tervetulleita. 

Lopuksi kiitettiin Markusta hyvästä työstä sosiaalipoliittisena vastaavana.  

 

7. Sääntömuutokset 

Hallitus oli laatinut pohjaesityksen suunnitelluista sääntömuutosehdotuksista.  

Tärkeimpänä muutoksena on yhdistyksen nimenmuutos sekä rajaavien ilmauksien 

poistaminen pääaineiden poistuttua. Lisäksi sääntöjä on pyritty uudenaikaistamaan. 

Kokouksen puheenjohtaja luki sääntömuutosehdotukset läpi yksi kerrallaan.  

Hallituksen laatimaan pohjaesitykseen kokouksessa esitetyt muutosehdotukset: 

 

Nelli Nora ehdotti: Vaihdetaan pykälän 3 sana ”excursio” ”ekskursioksi” vastaamaan 

suomen kieltä. Ehdotusta kannatettiin ja muutosehdotus hyväksyttiin. 

 

Viivi Kaikkonen ehdotti: Vaihdetaan pykälän 7 lause ”Vaali ratkaistaan arvalla” 

seuraavanlaiseksi: ”Tasatilanteessa vaali ratkaistaan arvalla”.  Ehdotusta kannatettiin ja 

muutosehdotus hyväksyttiin.  

 

Nelli Nora ehdotti: Korjataan pykälän 13 yhdyssanavirhe ja vaihdetaan ilmaus ”pöytäkirjan 

tarkastajat” ”pöytäkirjantarkastajiksi”. Ehdotusta kannatettiin ja muutosehdotus 

hyväksyttiin. 

 

Emma Lautala ehdotti: Vaihdetaan pykälän 13 ilmaisu ”jäsenmaksun suuruus” 

seuraavanlaiseksi: ”jäsenmaksujen suuruus”. Ehdotusta kannatettiin ja muutosehdotus 

hyväksyttiin. 

 

Nelli Nora ehdotti: Lisätään pykälään 15 lause ” Mikäli yhdistys lakkautetaan, on sen varat 

käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi”.  Ehdotusta kannatettiin 

ja muutosehdotus hyväksyttiin. 

 

Kaikki kokouksessa tulleet muutosehdotukset korjattiin pohjaesitykseen.  

Kukaan ei vastustanut lopullista ehdotusta ja päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhdistyksen 

sääntömuutokset.  

Liitteenä sääntömuutokset. 

 

8. META 

Yritys- ja ulkosuhdevastaava toi ilmi Escapen yhteistyösopimuksen hyväksymisen. 

Palataan sopimuksen hyväksymiseen myöhemmin. 
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9. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous on 3.5. kello 16.15 Lyhdyssä. 

Ehdotettiin sähköpostikokouksen pitämistä ennen 3.5. kokousta ja ehdotusta kannatettiin. 

Sähköpostikokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 17.08. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
____________________________  ____________________________ 
Kari Suomalainen   Emma Lautala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Viivi Kaikkonen    Anniina Vähäkoski 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


