
Satakissa ry:n sääntömääräinen kevätkokouspöytäkirja 

 

Paikka : Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, Ailav /ruokala, Pori 

Aika: keskiviikko 15.5.2019 klo 18:00 

 

1. kokouksen avaus 

 Varapuheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen klo: 18.12 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

 Puheenjohtaja: Jonna Sivonen 

 Sihteeri: Piia Anolin-Niemi 

 Pöytäkirjantarkastajat: Nina Sarekivi-Kaskinen ja Riikka Virtanen, jotka toimivat 

tarvittaessa myös äänten laskijoina 

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Paikalla 21 Satakissa ry:n äänivaltaista jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni. 

 Kokous todettiin laillisesti kokokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan 

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

 Toimintakertomus: Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Toimintakertomusta 

muutetaan seuraavan laisesti  

o Lisätään leikkauskampanjoihin, että Satesy on osallistunut niihin 

o Lisäksi poistetaan Jäsenilta, joka pidettiin Leineperin ruukilla 15.6.2018 ja 

siirretään omaksi kohdakseen 

 Leineperin ruukilla pidettiin jokakesäinen Grilli-ilta 15.6.2018 

 Hallituksesta oli paikalla Elina ja Sari 

 Paikalla oli 11 henkilöä Satakissa ry:n jäsentä 

 Tilinpäätös: Rahastonhoitaja luki-ja selosti tilinpäätöksen  

 Toiminnantarkastuksen lausunto: Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille  

 Tilinpäätös vahvistetiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7. Hallitus esittää muutettavaksi Satakissa ry:n sääntöihin seuraavaa muutosta 

 7§. seuraavaa kohtaa: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan 

tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, näyttelypäällikön ja hyvinvointivastaavan sekä 



muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut 

toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee 

noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä. 

 Muutos: Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla Satakissan ry:n jäseniä. Hallitus 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee 

näyttelypäällikön, tuomariemännän ja hyvinvointivastaavan, sekä muut tarpeelliset 

toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.  

 

o Koska sääntömuutos ehdotuksesta oli jäänyt kaksi viimeistä lausetta pois, niin muutosta 

ei voitu hyväksyä. 

 (Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. 

Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen 

päätöksiä.) 

o Hallitus valmistelee sääntömuutoksen paremmin ja pidetään ylimääräinen jäsenkokous. 

Hallitus ilmoittaa jäsenistölle uuden ajan ja paikan.  

 

8. Valitaan puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, eronneiden tilalle. 

 Elina Peltonen ilmoitti, että eroaa Satakissa ry:n hallituksesta, tästä päivästä alkaen 

(15.5.2019). 

 Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jonna Sivosta ja koska muita ehdokkaita ei ollut 

puheenjohtajaksi, Jonnan Sivonen valittiin puheenjohtajaksi 

o Koska Jonna Sivonen oli valittu aikaisemmin hallitukseen, vuoden 2020 loppuun, 

niin hallitukseen vapautui kaksi paikkaa vuoden 2020 loppuun  

 Vapautuneille paikoille ehdotettiin, Antti-Jussi Vainionpäätä ja Ari Niemeä. Koska muita 

ehdokkaita ei ollut, niin heidät valittiin hallitukseen vuoden 2020 loppuun 

o Puheenjohtaja: Jonna Sivonen 

o Hallitukseen valittiin vuoden 2020 loppuun: Antti-Jussi Vainionpää ja Ari Niemi 

  

9. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen Kello 18:57 

 

 

 


