
SPL RAAHE RY   PÖYTÄKIRJA 
 
 
Syyskokous 2011   22.10.2011 
 
Aika: 19.10.2011 klo18.10 – 19.13 

Paikka:  Leipurinkeidas, Pattijoki 

Läsnä: Paikalla 11 alaosaston jäsentä (Liite 1) 

 

1 
Kokouksen avaus 
 Spl Raahe ry johtokunnan puheenjohtaja Riku Teppo avasi kokouksen klo 18.10. 
2  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja ääntenlaskijat 

Valittiin puheenjohtajaksi Riku Teppo, sihteeriksi Päivi Honka, 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Henri Karjaluoto ja Kati Mattila. 

3 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
4 
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 2) 
 
5 
Johtokunnan puheenjohtajan valinta 
 Valittiin Spl Raahe ry:n puheenjohtajaksi v. 2012 Mikko Sjöberg. 
 
6 
Erovuorot 

Erovuorossa ovat Anu Kurki  ja Pauliina Mäkimartti.    
 
7 
Johtokunnan jäsenten valinta 

Valittiin Spl Raahe ry:n johtokuntaan seuraavaksi 3 vuodeksi erovuoroisten tilalle 
Anu Kurki ja Henri Karjaluoto. 

 
8 
Alaosaston jäsenmaksu 

Jäsenmaksuista käydyn keskustelun päätteeksi määrättiin jäsenmaksut v. 2012: 
vuosijäsen 25 € ja perhejäsen 15 €. Jäsenmaksun eräpäiväksi määrättiin 30.4.2012. 
Jäsen katsotaan eronneeksi alaosastosta, jos jäsenmaksua ei ole maksettu 30.6.2012 
mennessä. Alaosaston kannatusjäsenmaksuksi määrättiin henkilöjäsenille 25 € ja 
yrityksille ja yhteisöille 50 € v. 2012. 

 



9 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. (Liitteet 3,4) 
 
10 
Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2012 

Tilintarkastajiksi/toiminnantarkastajiksi v. 2012 valittiin Kirsi Anttila ja Minna Jutila 
sekä varatilintarkastajiksi/varatoiminnantarkastajiksi Tiina Kallio ja Saila Kurki. 

 
11 
Alaosaston edustajat liiton edustajainkokouksiin vuodelle 2012 

Alaosaston edustajiksi liiton edustajainkokouksiin v. 2012 valittiin Mikko Sjöberg ja 
Riku Teppo. 
 

12 
Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus Spl-Raahe ry:n sääntöihin (12.10.2011 
Diaarinumero: 2011/000722Y) 

Käytiin läpi Patentti-ja rekisterihallituksen korjausehdotukset. Päätettiin hyväksyä 
ehdotetut korjaukset liitteen 5 mukaisesti lukuun ottamatta korjausehdotusta kohtaan 
9: ”Alaosaston kokouksissa kullakin vuosi-, ainais-, kunniajäsenellä on yksi ääni. 
Kannatus- ja perhejäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus”, ei hyväksytä, vaan 
ohjeistetaan uusi sääntökohta: Alaosaston kokouksissa kullakin vuosi-, ainais-, kunnia-
, perhejäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Myöskään korjausehdotusta kohtaan 11: ”Jäsen, joka ei ole vuoteen maksanut 
jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä”, ei hyväksytä, vaan ohjeistetaan 
uusi sääntökohta: Jäsen, jonka jäsenmaksu on maksamatta 2 kk määräajan jälkeen, 
voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. 
 

13 
Muut asiat 

Mikko Sjöberg kertoi Keijo Kodiksen terveiset länsirannikon alaosastojen 
mahdollisuudesta osallistua yhteiseen  koulutusprojektihankkeeseen.  Kokouksessa 
otettiin  myönteinen kanta osallistumiseen. Seurataan asian etenemistä. Ensi 
viikonlopun (22.-23.10.2011) jälkiseminaari on olosuhteista johtuen muutettu 
tottelevaisuusseminaariksi. Päätettiin, että v. 2012 peritään suojelutreeneihin 
osallistuvilta hihamaksua. Maksut 10 € / 20 € /vuosi.   

 
14 
Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja Riku Teppo päätti kokouksen klo 19.13. 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Riku Teppo    Päivi Honka 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 Henri Karjaluoto   Kati Mattila 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


