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Suomen sudenkorentoseura ry. 
 
PÖYTÄKIRJA: Vuosikokous 2016 
 
La 12.3.2016 klo 12, Kirjasto 10, Ryhmätyötila (num. 40), Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki 
 
Osallistujat 
Miikka Friman 
Asko Hyytiäinen 
Matti Hämäläinen 
Sami Karjalainen 
Janne Koskinen 
Jussi Mäkinen 
Timo Päivinen 

1. Kokouksen avaus  

Sami Karjalainen avasi kokouksen 12:05. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa  

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Sami Karjalainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Koskinen ja Jussi Mäkinen. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Hyväksyttiin työjärjestys. 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin. Tilinpäätön vuodelta 
2015 näyttää 3,65 euroa ylijäämää. Toiminnantarkastaja Jarmo Latva totesi lausunnossaan, 
että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaudet myöntää. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus. 

7. Päätetään yhdistyksen purkamisesta ja sen poistamisesta yhdistysrekisteristä 

Päätettiin yksimielisesti purkaa yhdistys ja poistaa se yhdistysrekisteristä. 
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Kohdat 8 ja 9 käsitellään vain mikäli yhdistys puretaan 

8. Päätetään purettavan yhdistyksen varojen käytöstä 

Yhdistyksen säännöt sanovat, että "yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla". Yhdistyksen tarkoituksena on "edistää sudenkorentojen tutkimusta, suojelua ja 
harrastusta sekä toimia alan tutkijoiden ja harrastajien yhdyssiteenä Suomessa". 
 
Yhdistyksen tilin saldo on 4626,25 € (31.12.2015). Yhdistyksellä ei ole muuta omaisuutta.  
 
Purettavan yhdistyksen pankkitilillä olevat varat käytetään ensisijaisesti yhdistyksen 
verkkosivujen sudenkorento.fi kulujen (domainin uusinta ja webbihotelli) maksamiseen 
pitkälle tulevaisuuteen. Lakkautettu yhdistys ei voi enää hallita domainia, joten 
sudenkorento.fi -domain siirretään purettavalta yhdistykseltä Sami Karjalaiselle. 
 
Purettavan yhdistyksen varat päätettiin käyttää seuraavasti: 

 vuosikokouksen 2016 kulut  – 200 € 
 jäsenmaksujen palautus vuoden 2016 maksun etukäteen maksaneille – 100 € 
 sudenkorento.fi-domain+webbihotelli 2015-2017 – 360 € 
 sudenkorento.fi-domain+webbihotelli 2018-noin 2025  – 1000 € 
 kesätapaamisen kuluihin – 1000 € (mikäli 1.6.2016 mennessä ei ole sovittu 

tapaamisen järjestäjää ja paikkaa, rahan käyttö tähän tarkoitukseen raukeaa) 
 loput varat lahjoitetaan Vuokon luonnonsuojelusäätiölle käytettäväksi 

sudenkorentojen kartoitukseen ja tutkimukseen myönnettäviin apurahoihin. 
 
Yhdistyksen pankkitili lakkautetaan ja varat siirretään uudelle perustettavalle tilille, jonka 
käyttöoikeus on selvitysmiehillä. 
 
Crenata-lehden painettuja kappaleita on jäljellä. Lehdillä ei ole kaupallista arvoa, mutta on 
yhdistyksen tarkoituksen mukaista, että ne tulevat käyttöön, joten lehtiä voidaan jakaa 
halukkaille. 

9. Päätetään henkilöt, jotka hoitavat selvitystoimet eli selvitysmiehet tai päätetään, että 
viimeinen hallitus hoitaa selvitystoimet 

Valittiin selvitysmiehiksi Sami Karjalainen ja Jussi Mäkinen. 

Kohdat 10, 11 ja 12 käsitellään vain mikäli yhdistystä ei pureta 

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet  

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varamies  

Kohtia 10-12 ei käsitelty. 

13. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen 13:40 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Sami Karjalainen, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 

Janne Koskinen, pöytäkirjan tarkastaja 

 

Jussi Mäkinen, pöytäkirjan tarkastaja 


