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Aika: torstai 8.12.2022 klo 18.00

Paikka: Cafe Aitta, Aittaranta 2, Uusikaupunki

1 §  KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Laitetaan nimilista kiertämään.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laitettiin nimilista kiertämään, osallistujia syyskokouksessa
oli 11.

2 § JÄRJESTÄYTYMINEN
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2) Valitaan kokoukselle sihteeri
3) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa

ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyri Chryssanthou, sihteeriksi Christa Chryssanthou ja
pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Huuhka ja Heikki Turkki.

3 § TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sääntöjen 11 §:ssä todetaan: Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa halli-
tuksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sääntöjen 12 § toteaa kokouksen laillisuudesta seuraavaa: Ilmoitus yhdistyksen kokouksen
ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti tai sähköpostitse lähetettävä
kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen eniten levinneessä
sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Jokaiselle yhdistyksen jäsenelle on lähetetty marraskuussa 2022 jäsenkirje, joka on
sisältänyt kokouskutsun ja syyskokouksen esityslistan. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu
Uudenkaupungin, Laitilan ja Vakka-Suomen sanomissa sekä yhdistyksen nettisivuilla ennen
syyskokousta.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen hallituksesta oli
paikalla 5 henkilöä.

4 § VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan esityslista työjärjestykseksi. Esityslista on laadittu yhdistyksen sääntöjen 13§:n
pohjalta.
PÄÄTÖS:
Vahvistetaan esityslista työjärjestykseksi.
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5 § YHDISTYKSEN VAROJEN LUOVUTTAMINEN
Yhdistyksen hallitus esittää, että yhdistyksen varat luovutetaan Lounais-Suomen Diabetes
ry:lle Vakka-Suomen alueen toimintaa varten, ennen selvitystoimien alkua, mikäli yhdistys
päätetään pykälässä 6. purkaa. Päätös vaatii vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistön
kokouksessa annetuista äänistä.
PÄÄTÖS:
Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 7062,81 euroa. Jos kokous päättää 6. pykälässä purkaa
yhdistyksen, niin yhdistyksen varat luovutetaan Lounais-Suomen Diabetes ry:lle.

6 § PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN PURKAMISESTA
Yhdistyksen hallitus esittää, että Vakka-Suomen Diabetes ry puretaan.
Yhdistyksen sääntöjen 14 §: Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Mikäli
kokous päättää purkaa yhdistyksen, siirrytään kokouksessa pykälään 11.
PÄÄTÖS:
Yhdistyksen purkamisesta äänestettiin ja jokaisella osallistujalla oli käytettävissä yksi ääni.
Lisäksi sihteerille toimitettiin valtakirja, jossa Anna Demir valtuutti Anneli Rantasen
äänestämään puolestaan. Äänestys tapahtui suljettuna äänestyksenä.
Yhdistyksen purkamisen puolesta ääniä annettiin yksitoista ja purkamista vastaan ääniä
annettiin yksi. Äänestyksessä vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistö äänesti
yhdistyksen purkamisen puolesta, ja tämän äänestyksen johdosta päätetään Vakka-Suomen
Diabetes ry purkaa.
Purkamispäätöksen jälkeen siirryttiin pykälään 11.

7 § VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET
Kokous tekee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Sääntöjen 8 §:n mukaan hallitukseen valitaan 4-8
jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2023.
PÄÄTÖS:

8§ VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARAJÄSENTÄ
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2023 sekä heille kaksi varajäsentä.
PÄÄTÖS:

9§ VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO JA
JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET VUODELLE 2023

PÄÄTÖS:

10 § MUUT ASIAT
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
PÄÄTÖS:

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.
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Kokouksen puolesta

____________________ ____________________
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
Uusikaupunki ___/___ 2023

_________________ _________________
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


