
PÖYTÄKIRJA 

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - 

UDK ry:n ylimääräinen jäsenkokous  

Aika: 23.4.2013 klo 17.00 

Paikka: Pinni B0016  

 

Läsnä: Petteri Veikkolainen (puheenjohtaja), Paula Laukkanen, Iina Lehtiniemi, 

Laura Heikkinen, Timo Varjonen (poistui kohdassa 4), Saara Pirkola, Tero 

Leppäsalko, Joni Alava (poistui kohdassa 4) 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo. 17.03 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Veikkolainen, sihteeriksi Tero 

Leppäsalko ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Laukkanen ja Iina Lehtiniemi 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Sääntömuutoksen esittely 

Petteri ja Klaus esittelivät sääntömuutosesityksen (liitetiedostona). 

Suurimpia muutoksia: 

 

- Kohta 3: jäsenet (mm. jäsenyystyypit, jäsenen erottaminen, jäsenyyden kesto) 

- Kohta 4: hallituksen toimiaika, hallituksen jäsenen eroaminen 

- Kohta 5: yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Keskustelua: 

Yhdistyksen nimen perässä olevan lyhenteen kirjoittaminen pisteellä vai ilman. 

Yksimielisesti päätettiin kirjoittaa lyhenne ry ilman pistettä.  



 Jäsenyyden kestosta: Keskusteltiin opintojen päättymisestä muusta syystä kuin 

tutkinnon suorittamisen johdosta.  

 

Jäsenrekisterin ylläpitäminen: Toimenpiteet ajantasaisen jäsenrekisterin 

ylläpitämiseksi. Keskusteltiin jäsenten velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain 

asuinpaikkakuntansa, ja miten tämä toteutettaisiin. Ehdotettiin esim. web-lomaketta, 

jolla kerättäisiin vuosittain tiedot. Keskusteltiin myös jäsenten yksilöimiseen 

tarvittavista tiedoista.  

 

Keskusteluissa päädyttiin seuraavaan ehdotukseen:   

Jäsenyyden kesto on 9 vuotta siten, että jäsenyys päättyy 9. lukuvuoden jälkeen. 

Jäsenillä on vuosittainen velvollisuus ilmoittaa nimensä ja asuinpaikkakuntansa 

yhdistykselle hallituksen määräämällä tavalla. Keskusteltiin aikavälistä, milloin 

jäsenen on ilmoitettava tiedot.  

 

Keskusteltiin kannattajajäsenien erottamisesta siinä tapauksessa, että jäsenmaksu on 

maksamatta tai jos hän toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle vahinkoa.  

 

Esitettiin pidettäväksi kaksi vuosittaista jäsenkokousta, syyskokous ja kevätkokous. 

Syyskokouksessa valittaisiin seuraavan hallitus ja toiminnantarkastajat.  

 

Keskusteltiin hallituksen toimikauden ja tilikauden vaikutuksesta toimintaan, mikäli 

ne ovat erilliset. Esitetään toimintakausi ja tilikausi olemaan sama aika ja tämä aika 

olisi kalenterivuosi.  

 

Syyskokous marraskuussa, kuten ennenkin, kevätkokous viimeistään ennen Tamyn 

toiminta-avustushakemusajan päättymistä. Ylimääräinen jäsenkokous voitaisiin 

kutsua koolle, mikäli kymmenesosa tai kymmenen (10) jäsentä näin vaativat. 

Keskusteltiin koollekutsumista koskeva pykälän muuttamisesta muotoon: 

"Kokouskutsu on annettava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä."  

 

Syyskokouksessa valittaisiin toiminnantarkastajat, jotka tarkastavat kevään 

kokouksessa viime kauden toiminnan.  

 

Ehdotetaan yhdistyksen purkautuessa, että varat lahjoitettaisiin silloisen hallituksen 

valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.  

 



5. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen 

Sääntömuutosehdotusta ei hyväksytä sellaisenaan, vaan siihen tehdään ehdotetut 

muutokset ja oikoluetetaan valitulla henkilöllä.  

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.41. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

Petteri Veikkolainen  Tero Leppäsalko 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Iina Lehtiniemi  Paula Laukkanen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 


