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Kerhon tilat Radiomäki, Lahti
Liitteen 1. mukainen runsas joukko kerhon jäseniä

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen, OH3JMJ, toivotti osanottajat
tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR, sihteeriksi Jari
Jussila, OH2BU sekä pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Murtomaa, OH2TO ja
Pentti Lareva, OH3TY. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
kokouksen ääntenlaskijoina.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Kai Aho, OH2PR, kiitti hallitusta ja
sihteeriä erittäin voimakkaasta ja laajasta uuden aktiviteetin luomisesta
kerhon toimintaan.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kerhon sääntöjen 10 § mukainen kokouskutsu on ollut Etelä-Suomen
Sanomissa 18.11.2010. Kerhon kotisivulta on ollut myös ladattavissa koko
vaalikokousaineisto työjärjestysesityksineen. (Liite 2)
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi
5. Käsitellään 1. kerran hallituksen esitys kerhon sääntöjen muuttamiseksi
Todettiin, että kerhon sääntöjen 15 § mukaan kyseessä on sääntömuutoksen
1. käsittely varsinaisessa kokouksessa ja että toinen käsittely voidaan pitää
aikaisintaan kuukauden kuluessa.
”Sääntöjen 15 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkautumisesta on tehtävä
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Näistä kokouksista toisen tulee olla kerhon
varsinainen kokous.”

Kokouksen puheenjohtaja kiitti hallitusta ja sihteeriä hyvin valmistellusta
sääntömuutosehdotuksesta ja tiedotuksesta, kun sekä vanhat että uudet
sääntökohdat oli painettu rinnakkain. Muutokset olivat näin helposti
nähtävissä ja ymmärrettävissä.
Käytiin läpi esitys uusiksi säännöiksi kohta kerrallaan kerhon
varapuheenjohtajan lukiessa vanhan sääntökohdan ja perustellen
muutosesityksen. Kokouksen puheenjohtaja luki uuden sääntökohdan.
Keskustelun jälkeen päätettiin jättää 10 §:stä pois selvyyden vuoksi kolme
viimeistä sanaa.
Muutoin sääntömuutosesitys hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa
Hallitukselle annettiin lisäksi oikeus tehdä nyt hyväksyttyyn sääntömuutosehdotukseen mahdollisia Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin
vaatimia tai muita, lähinnä stilistisiä pieniä sanamuutoksia. Nämä eivät
kuitenkaan saa muuttaa nyt hyväksytyn sääntömuutosehdotuksen
periaatteita.
6. Vahvistetaan vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä
päätetään vuosi- ja liittymismaksujen suuruus
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuosi- sekä liittymismaksuesitys on ollut
nähtävissä kerhon kotisivulla. Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä samana
kuin vuonna 2010.
Todettiin, että kerhon tullee varautua mahdolliseen jäsenmaksun
nostamiseen vuoden päästä laajentuneen toiminnan vaatiessa myös
enemmän panostusta.
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja siihen liittyen jäsen- ja liittymismaksut
hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa
7. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös kutsutaan
kerhon puheenjohtajaksi
Kerhon puheenjohtaja on vuonna 2010 toiminut Pekka Mielonen, OH3JMJ.
Valittiin yksimielisesti kerhon puheenjohtajaksi edelleen Pekka Mielonen,
OH3JMJ.
8. Valitaan muut hallituksen jäsenet
Kerhon sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.
Hallitukseen valittiin 29.3.2010: Seppo Murtomaa, OH2TO; Raimo Lehtinen,
OH3DB; Harri Taivalmäki, OH3UP, Juha Nieminen, OH3MHA sekä Jukka
Heikinheimo, OH2BR. Hallitukseen valittu Jukka Heikinheimo, OH2BR, erosi
kerhosta ja hallituksesta 28.4.2010.

Keskustelun jälkeen hallitukseen valittiin uudestaan Seppo Murtomaa,
OH2TO; Juha Nieminen, OH3MHA ja Harri Taivalmäki, OH3UP sekä uusina
jäseninä Anu Tamminen, OH3FVV ja Miika Ihanajärvi, OH3FOB.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Vaalikokouksessa 23.11.2009 on valittu tilintarkastajiksi Seppo Hiilamo,
OH2MJG ja Jari Jussila, OH2BU sekä varatilintarkastajiksi Juha Nieminen,
OH3MHA ja Erkki Nordman, OH3JLF.
Sekä Jari Jussila, OH2BU että Juha Nieminen, OH3MHA ovat ilmoittaneet
tulleensa estyneiksi toimimaan näissä tehtävissä tultuaan myöhemmin
valituiksi kerhon nimenkirjoittajiksi.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Hiilamo, OH2MJG ja Erkki Nordman,
OH3JLF sekä heidän varamiehikseen Raimo Lehtinen, OH3DB ja Jaakko
Nieminen, OH3LV
10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat
Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut
jätetty.
11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta, päätti
kokouksen ja avasi vapaan keskustelun kerhon ja muistakin asioista.
Vakuudeksi
Kai Aho, OH2PR
puheenjohtaja
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pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lareva, OH3TY
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo
Liite 2: Kerholehdessä 3/2010 ilmestynyt vaalikokousaineisto, sisältäen:
- vuosikokouskutsun
- kopion Etelä-Suomen Sanomissa 18.11.2010 julkaistusta kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- toimintasuunnitelman, talousarvion ja esityksen vuosi- ja liittymismaksuista
- sääntömuutosehdotuksen
- hallituksen pykäläkohtaiset perustelut sääntömuutoksille

