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Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 
Juho Pyörny 

PÖYTÄKIRJA 
23.3.2012 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
Paikka Hummersbacka - Kylävuorentie 22, 04130 Sipoo 
 
Aika 23.3.2012 klo 18:00 
 
Läsnä Antti Koistinen, puheenjohtaja Juho Pyörny, sihteeri 

 Ossi Mononen   Krista Piispa  
 Alex Herlin (5. kohdasta) 
 
Liitteet Toimintakertomus 2011 
  
  
1. Kokouksen avaus 
 
 Kokous avattiin kello 18:22. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
   

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Koistinen ja sihteeriksi Juho Pyörny. 
 Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat samat henkilöt. 
 Kyseisiin tehtäviin valittiin Ossi Mononen ja Krista Piispa. 

 
4. Työjärjestys 
 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Vuoden 2011 toimintakertomuksen vahvistaminen 
 

Hallitus esitteli toimintakertomusesityksensä. Kokous teki esitykseen muutoksia. 
  

Esitys hyväksyttiin muutoksin vuoden 2011 toimintakertomukseksi. 
 
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen 
  
 Hallitus ja toiminnantarkastajat esittelivät tilinpäätöksen vuodelta 2011. 
 
 Todettiin toimintakauden tuloksen suurimmiksi osatekijöiksi haetut avustukset, aktiivinen 

omatoiminen varainhankinta ja retkituotot. Todettiin kolon sähkölaskun nousseen käsittämättömät 
70 % eli 1148.80 euroa. 

 
 Luettiin tilintarkastuskertomus. Toiminnantarkastajat puolsivat vastuuvapauden myöntämistä. 
  

Vahvistettiin tilinpäätös, joka näyttää toimintakaudelle 2520,98 € ylijäämää. 
 
7. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 hallitukselle.  
 

Todettiin, että kaikki paikalla olevat henkilöt, jotka eivät ole esteellisiä päättämään asiasta, ovat jo 
valmiiksi kirjallisesti puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä.  

 
 Kokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2011 hallitukselle. 
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8. Yhdistyksen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2013. 
  

Hallitus esitti yhdistyksen jäsenmaksun korotusta nykyisestä seitsemästä (7) eurosta kymmeneen 
(10) euroon. Esityksen perusteluna oli jäsenmaksun reaaliarvon ylläpitäminen ja laadukkaan 
perustoiminnan turvaaminen. Esitys perustui myös vuoden 2010 kevätkokouksen keskusteluun. 
 
Antti Koistinen esitti, että yhdistyksen jäsenmaksu lasketaan nollaan (0) euroon. Esityksen 
perusteluna oli partiojäsenyyden hinnan ja houkuttelevuuden säilyttäminen entisellään Uudenmaan 
Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten todennäköisesti korottaessa omia jäsenmaksujaan. Lisäksi 
Antti ei nähnyt nykytilanteessa lippukunnan omaa jäsenmaksua taloudellisesti välttämättömäksi. 
 
Krista Piispa esitti, että yhdistyksen jäsenmaksu pidetään nykyisellään seitsemässä (7) eurossa. 
Esityksen perusteluna oli positiivinen tulos, joka ei anna perusteita korottaa jäsenmaksua. 
Toisaalta Krista perusteli jäsenmaksun vakaan perustulon antavan taloudellista pohjaa, mikäli 
avustus- ja retkitulot muuttuisivat tulevaisuudessa. 
 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jonka tulos oli: 
10 €  1 ääni,  
7 €  1 ääni, 
0 €  3 ääntä.  
 
Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2013 vahvistettiin 0 €. 

 
9. Ilmoitusasiat 
 

Riikka Lehvonen oli pyytänyt sihteeriä ilmoittamaan, että Karvapäät-lauma varaa kolon käyttöönsä 
14.–15.4. Lisäksi Riikka organisoi partiokirkon 29.4, johon hän tarvitsee avukseen 4-5 henkilöä. 

 
Todettiin, että jäätelöä on vielä jäljellä, mutta se on sulaa. Kahvia oli keitetty juuri sopivasti.  
Kokous kiitti sihteeriä tarjoilujen hankinnasta. 
 

10. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 20:38. 

 
 
 
Kokouksen puolesta, 
 
 
 
 
 
 
 Antti Koistinen   Juho Pyörny 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 Ossi Mononen   Krista Piispa 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 


