
Oulun ylioppilaskamerat ry Pöytäkirja
Yhdistyksen ylimääräinen kokous 3/2011
 
Aika: to 28.9.2011 klo 18.00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
 
Läsnä: Lauri Uotinen ja Aki Komulainen
 
 
1 Kokouksen avaaminen
 

Lauri Uotinen avasi kokouksen kello 18:00.
 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 

--Yhdistys kokoontuu vuosittain helmi-maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen, loka-
marraskuussa vaalikokoukseen, sekä tarvittaessa koolle kutsuttavaan ylimääräiseen 
kokoukseen. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti 
kutsuttu koolle.--
--Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava Oulussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai 
Oulun ylioppilaslehdessä, ja sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille 
vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on liitettävä sähköpostilistalla 
julkaistavaan kutsuun.--
(otteet säännöistä 18.11.2004 kappale 8)
 
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 
Päätös: päätösesityksen mukaisesti.

 
3 Kokouksen järjestäytyminen
 

Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin XXX, sihteeriksi XXX ja 
pöytäkirjantarkistajiksi XXX ja XXX. Ääntenlaskijat valitaan, jos kokouksessa todetaan 
tarve äänestää.

 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Uotinen, sihteeriksi Aki Komulainen 
ja pöytäkirjantarkistajiksi Lauri Uotinen ja Aki Komulainen. Ääntenlaskijat valitaan, jos 
kokouksessa todetaan tarve äänestää.
 

4 Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus
 

Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus on toimitettu sekä jäsenille että 
hallitukselle sähköisessä muodossa 24.8.2011.

 
Päätösesitys: Hyväksytään kaikki patentti- ja rekisterihallituksen esittämät korjaukset. 



 
Päätös: päätösesityksen mukaisesti.

 
5 Hallituksen toimikauden muuttaminen kalenterivuodeksi

 
Päätösesitys: Muutetaan sääntöjen kohta

“11. Hallituksen kokoonpano ja työskentely
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 
varsinaista jäsentä.

 
Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.
--”

 
muotoon

“11. Hallituksen kokoonpano ja työskentely
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 
varsinaista jäsentä.
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
--”
 

Päätös: päätösesityksen mukaisesti.
 
6 Kunniapuheenjohtajan muuttaminen kunniajäseneksi

 
Päätösesitys: Poistetaan säännöistä kaikki merkinnät kunniapuheenjohtajasta. 
Yhdistyksellä on vain kunniajäseniä, mutta ei erikseen kunniapuheenjohtajia.

 
Päätös: päätösesityksen mukaisesti.

 
7 Syksyllä maksetun jäsenmaksun kohdentaminen

 
Päätösesitys: Lisätään sääntöjen kohtaan

“6. Liittymis-, ikijäsen ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, ikijäsenmaksun ja 
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous 
voi myös päättää olla asettamatta ikijäsenyysmaksua, jolloin ikijäseneksi ei voi liittyä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa aiemmin maksetut ikijäsenyysmaksut pysyvät voimassa.
 
Ikijäsenmaksun suorittaneet eivät suorita jäsenmaksuja. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät 
suorita jäsenmaksuja, osallistumismaksuja tai avainmaksuja. ”
 

alleviivattu teksti

“6. Liittymis-, ikijäsen ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, ikijäsenmaksun ja 



vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous 
voi myös päättää olla asettamatta ikijäsenyysmaksua, jolloin ikijäseneksi ei voi liittyä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa aiemmin maksetut ikijäsenyysmaksut pysyvät voimassa.
 
Ikijäsenmaksun suorittaneet eivät suorita jäsenmaksuja. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
eivät suorita jäsenmaksuja, osallistumismaksuja tai avainmaksuja. Kuluvan kalenterivuoden aikana 
liittyneen uuden jäsenen, jolla ei ole aiempia maksamattomia jäsenmaksuja tai muita laiminlyötyjä 
maksuja yhdistystä kohtaan, ajanjaksolla 1.9.-31.12. maksama jäsenmaksu kattaa myös seuraavan 
vuoden jäsenmaksun.”
 

Päätös: päätösesityksen mukaisesti.
 
8 Muut sääntöjen muuttamista koskevat esitykset

 
Todettiin, että sääntöjen muuttamista koskien ei ole tehty muita esityksiä.

 
9 Muut esille tulevat asiat
 

Aki Komulainen ehdotti, että jatkossa Digirundilla voisi harkita sähköistä kuvien 
palautusta. Tällöin vältytään siltä, että kuvasarjassa on väärä kuva, kuten 
voittajajoukkueella tänä vuonna (2011) oli.

 
10 Kokouksen päättäminen
 

Lauri Uotinen päätti kokouksen kello 18:17.
 
Liitteet:
 

Esityslista
Kokouskutsu (ote Ylkkäri-lehdestä)
Sääntömuutosehdotus 28.9.2011

 
 
Vakuudeksi,
 
Oulussa,      .      .2011 Oulussa,      .      .2011
 
_____________________________ _____________________________
Aki Komulainen, kokouksen sihteeri & Lauri Uotinen, kokouksen puheenjohtaja &
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja
 
 
 


