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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2006 
 
Paikka:  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki 
Aika: Tiistai 14.11.2006 kello 19.15. 
Läsnä: Osallistujaluettelo liitteessä 1. 
 
 
1 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
 Hallituksen puheenjohtaja Jorma Koski avasi kokouksen klo 19.15. 
 
2 § PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  JA 

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
  
 Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

ääntenlaskijaa. 
 
 Päätös: Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Määttänen, sihteeriksi 

Walter Rydman sekä pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Mäkelä ja Matti Suhonen. Päätettiin 
pöytäkirjantarkastajien toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
3 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan jäsenelle postitse toimitettavalla 
kutsulla tai jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kymmenen vuorokautta ennen 
kokousta. Perhejäsenille kutsu lähetetään postitse.  
 
Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 6/2006, joka ilmestyi 23.10.2006. 
Perhejäsenille kutsu postitettiin perjantaina 3.11. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen 
osanottajien vähimmäismäärästä. 
 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5 § TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT 
   

a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle 
toimintavuodelle (liite 2),  

b) siihen liittyvä talousarvio (liite 3) ja 
c) päätetään vuoden 2007 jäsenmaksujen suuruudesta.  

 
Esitys: Hallitus esittää oheisen toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi. 
Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2007: 34 
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Päätös: a) Hyväksyttiin hallituksen toimintasuunnitelma muutoksin (liite 2). 
 b) Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2007 talousarvioksi (liite 3). 
 c) Päätettiin jäsenmaksuista esityksen mukaisesti. 

 
6 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 
 

Vaalikelpoisia ovat ehdokkaat, joiden valitsemista vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on 
kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen 
kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja 
allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. 
 
Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta 
edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi 
toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta. Hallituksen 
jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä. 
 
Määräaikaan mennessä hallitukseen toimikaudeksi 2007-2009 on ehdotettu kehityspäällikkö Kai 
Forssénia, fil. ja tekn. yo. Marjaana Lindborgia sekä projektipäällikkö Mika Pirttivaaraa 
(ehdotukset ja suostumukset liitteessä 4). 
 
Määräaikaan mennessä hallituksen varajäseniksi toimikaudeksi 2007 on ehdotettu FM Juha 
Gustafssonia, tekn. yo. Harri Haukkaa, FM Asko Palviaista ja Allar Saviaukia (ehdotukset ja 
suostumukset liitteessä 4). 
 
Esitys:  
a) Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi (2007–2009) erovuoroisten hallituksen jäsenten 
tilalle kolme uutta jäsentä. Erovuorossa ovat oikeust. ja fil. yo. Ville Hinkkanen, fil. yo. 
Marjaana Lindborg ja projektipäällikkö Mika Pirttivaara. 
 
 b) Valitaan vähintään yksi ja enintään kolme hallituksen varajäsentä vuodeksi 2007. Jos 
varajäseniä valitaan enemmän kuin yksi, päätetään, missä järjestyksessä varajäsenet 
kutsutaan varsinaisten jäsenten tilalle. 
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Päätös: 
a) Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2007-2009 kehityspäällikkö 
Kai Forssén, fil. ja tekn. yo. Marjaana Lindborg ja projektipäällikkö Mika Pirttivaara. 
 
b) Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen vuodeksi 2007 kolme varajäsentä. 
Suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä sai äänestää korkeintaan kolmea ehdotettua.  
 
Äänestyksessä jätettiin 24 äänestyslippua. Äänet jakautuivat seuraavasti: 
FM Juha Gustafsson 17 ääntä 
tekn. yo. Harri Haukka 17 ääntä 
FM Asko Palviainen 15 ääntä 
Allar Saviauk  16 ääntä. 
 
Valittiin hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2007 FM Juha Gustafsson, tekn. yo. Harri 
Haukka ja Allar Saviauk. Päätettiin, että heidät kutsutaan varsinaisten jäsenten tilalle tässä 
järjestyksessä. 

 
7 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Esitys: Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi 2007. 
 
Päätös: Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi vuodeksi 2007 Folke Tegengren (KHT) 
(varalla Rabbe Nevalainen (KHT)) ja Kari Wilkman (varalla Antti Jännes). 
 

8 § KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA 
 
Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan 
julkaista, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella. 
 
Päätös: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti, että ylimääräisen kokouksen 
kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei anneta postitse eikä 
jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.  
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9 § HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET 

 
a) Päätetään hallituksen esityksistä  
 
Esitys: Hallitus pyytää jatkoa valtuutukselle hankkia yhdistykselle toimitilat. 
 
Päätös: Yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
b) Päätetään niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme 

viikkoa ennen kokousta.  
 
Hallitukselle ei ole lähetetty asioita syyskokouksen käsiteltäväksi. 
 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 Ei muita esille tulleita asioita. 
 
11 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03. 
 
 
Vakuudeksi, 
 
 
 
 

Hannu Määttänen  Walter Rydman  
puheenjohtaja  sihteeri 

 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi, 
 
 
 
 

Veikko Mäkelä  Matti Suhonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


