
Kevätyleiskokouksen 26.2.2018 jälkipyykkiä

Puheenjohtaja Raija Pitkänen on korostanut kerhon toiminnassa avoimuutta. Tähän 
avoimuuteen vedoten haluamme me kevätyleiskokouksen puheenjohtajistona tuoda 
jäsenistön tietoon kerhon kotisivulla, että kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkistajat 
Lauri Kostilainen ja Risto Haikonen eivät ole suostuneet allekirjoittamaan 
kevätyleiskokouksen pöytäkirjaa. Heidän perustelunaan on ollut, että pöytäkirja ei ole 
kokouksen kulun mukainen.

Kokouksesta on tehty päätöspöytäkirja. Kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Liitteenä 
ovat: esityslista, osanottajaluettelo, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto 
ja kokouksessa käyty keskustelu, joka on kirjattu tiedoksi hallitukselle.

Koska pöytäkirjan tarkistajat eivät ole esittäneet mitään konkreettista asiaa mikä puuttuisi 
pöytäkirjasta, eikä mitään muitakaan perusteluja, herättää suurta ihmetystä miltä osin 
pöytäkirja ei olisi kokouksen kulun mukainen.

Alla on kokouksen puheenjohtajan Marja Puuskan kirjallinen selvitys kokouksen kulusta 
pöytäkirjan tarkistajille heidän kieltäydyttyään allekirjoittamasta pöytäkirjaa.

”Suomi-Kerho – Club Finlandian kevätyleiskokous 26.02.2018

Tämän muistion olen tehnyt kevätyleiskokouksen puheenjohtajana toimineena kannanottona liitettäväksi 
kokouksen pöytäkirjan liitteeksi syystä, että kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valitut Lauri Kostilainen ja 
Risto Haikonen kieltäytyivät hyväksymästä ja allekirjoittamasta pöytäkirjaa.

Heidän kirjallinen perustelunsa allekirjoituksesta kieltäytymiseen kuului sanatarkasti seuraavasti:

Haluamme pöytäkirjan kokouskulun mukaisesti. Korjaukset tulee olla pöytäkirjassa! Ei vain liitteissä.

- kirjanpito ym.
- mainosmyyntipuute 700 euroa

Osanottajalistan yliviivaukset?

Esp. lakimiehen kanssa tehty sopimus! Mistä maksettu.

Risto Haikonen Lauri Kostilainen

Olen tänään 7.3.2018 lukenut pöytäkirjasihteeri Esko Bergin kokouksesta tekemän pöytäkirjan sekä 
hyväksynyt puumerkillä siihen liittyvät liiteasiakirjat. Olen hyväksynyt ja allekirjoittanut pöytäkirjan 
laadituksi kokouksessa tehtyjen päätösten ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaiseksi.

Pöytäkirjan tarkistajien allekirjoituksesta kieltäytymiseen liittyvät työjärjestyksen pykälät näkemykseni 
mukaan ovat seuraavissa työjärjestyksen kohdissa.

Kohta 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Kello 13.00 kokouksen avaukseen mennessä oli ilmoittautunut 102 äänivaltaista jäsentä, joista kahdella oli 
valtakirja = 104 äänivaltaista edustajaa. Kerhon äänioikeutettujen kokonaismäärä 26.2.2018 oli 299. Paikalla 
oli siis sääntöjen edellyttämä 1/3 äänioikeutetuista jäsenistä. 

Päätös: Kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kello 13.25 saapui vielä kaksi äänioikeutettua jäsentä lisää, joten kokouksen äänivaltaisten jäsenten määrä 
valtakirjoineen oli 106. Ilmoittautumisluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä. Ilmoittautuneet kokousosanottajat
on luettelossa merkitty yliviivauksella.

Kohta 5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Hallituksen sihteeri Esko Berg esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen, jonka jälkeen käytiin 
yleiskeskustelu.

Yleiskeskusta kokouksen sihteeri Reino Alanko on tehnyt yhteenvedon, joka on pöytäkirjan liite nro 5. 
Keskustelu oli monipuolinen ja puheenvuoroja oli paljon. Kannatuspuheenvuoroja ei ollut (liite 5). 

Päätös: Hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017 hyväksyttiin kokouksessa 
tehdyillä muutosesityksillä.

Kohta 6. Käsitellään tilikertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös

Kuultiin Raija Pitkäsen esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta 31.12.2017.

Yleiskeskustelusta kokouksen sihteeri Reino Alanko on tehnyt yhteenvedon, joka on pöytäkirjan liitteessä 
nro 5.

Asiakohdassa käytiin laaja ja monipuolinen keskustelu tärkeistä ja talouteen sekä toiminnan toteuttamiseen 
liittyvistä asioista. Monet esille tuodut asiat saivat kannatushuutoja osanottajilta, mutta yhtään 
kannatuspuheenvuoroa yksittäisen asian taakse ei siis tullut. Sihteeri Reino Alangon yhteenveto käydystä 
keskustelusta on pöytäkirjan liitteenä.

(Työjärjestyksen kohdassa 2.2. puheenjohtaja totesi, että puheenvuoroa käyttäessä tulee ilmoittaa oma 
nimi. Näin sihteeristö saa kirjattua puheenvuorot puheenjohtajaa varten).

Päätös: Merkittiin tiedoksi kokouksessa käyty keskustelu (liite 5) ja puheenjohtaja Raija 
Pitkäsen esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta sekä vahvistettiin tilinpäätös 
31.12.2017.

Kohta 7. Kuultiin tilintarkastajien lausunto

Kuultiin Esko Bergin lukemana tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

Kohta 8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä joihin 
tilikauden hallinto antaa aihetta

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille 
ja hallituksen jäsenille.



Pöytäkirjan tarkistajien kanssa käymieni keskustelun perusteella olen ymmärtänyt, että edellä olevat
työjärjestyksen kohdat ovat niitä, joiden perusteella pöytäkirjan tarkistajat eivät ole hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet kokouksen pöytäkirjaa. 

Kokous oli todettu sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa
ei äänestetty, eikä päätöksiin jätetty eriäviä mielipiteitä. Pöytäkirja on kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukainen. Se talletetaan Suomi-Kerhon arkistoon puheenjohtajiston allekirjoituksin 
vahvistettuna, vaikka pöytäkirjan tarkistajat eivät sitä allekirjoita.

Las Palmasissa 8.3.2018

Marja Puuska
kevätyleiskokouksen puheenjohtaja”

Edellä mainitun lausunnon ovat allekirjoittaneet myös sihteerit Esko Berg ja Reino Alanko.

Alla on pöytäkirjan tarkastajien toinen kirjallinen sanatarkka lausunto.

” Las Palmas 10.3.2018 klo 12.00. Suomi Kerhon hallitukselle ja kevätkokouksen 
puheenjohtajalle.

Asia: Suomi Kerhon kevätkokous 26.2.2018 alkoi klo 13.00

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina huomasimme, että pöytäkirja ei ollut 
kokouksen kulun mukainen, jonka johdosta emme voi allekirjoittaa pöytäkirjaa. 
Pyydämme, että seuraavassa yleissyyskokouksessa asiat käsitellään uudelleen.

Kunnioittavasti

Lauri Kostilainen Risto Haikonen.”

Toivottavasti syysyleiskokoukseen pöytäkirjantarkistajiksi esitetään henkilöitä, jotka 
ymmärtävät mikä on pöytäkirjantarkistajan tehtävä.

8.4.2018 Las Palmas de Gran Canaria

Marja Puuska Esko Berg Reino Alanko
Kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirjasihteeri Sihteeri


