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Ylimääräinen yleiskokous

Paikka: Weber, Uusi Ylioppilastalo, 3. kerros, Mannerheimintie 5A
Aika: 16.5. klo 18.00

1 Kokous avataan klo 18.17
Läsnä ovat Niina Niemi, Maria Hämeen-Anttila, Mattias 
Lehtinen, Joonas Ottman, Ville Airaksinen, Otso Harju, Niko 
Lempa, Henri T. Hyvönen ja Anni Tolvanen

2 Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Anni Tolvanen, sihteeriksi Mattias 
Lehtinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Niina Niemi ja Maria 
Hämeen-Anttila.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle Dilemma ry:n sääntöjen ja Suomen 
lain mukaisesti ja on täten päätösvaltainen.

4 Patentti- ja rekisterihallitusten tekemien sääntömuutosehdotusten 
käsittely sekä sääntömuutoksista päättäminen
Patentti- ja rekisterihallitus oli vaatinut järjestylain mukaisia 
korjauksia sääntöjen kohtiin 7 ja 11. Dilemma ry hyväksyy 
PRH:n kohtaan 11  tekemän muutosehdotuksen sellaisenaan, 
jolloin kyseinen kohta kuuluu seuraavasti: 

Yhdistyksen yleiskokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista tai kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä 
sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisestä 
kokouksesta  ilmoitetaan  samoin  kuin  vuosikokouksesta samalla  mainiten  esille 
tulevat asiat. 

Sääntöjen kohtaa 7 päätettiin muutta siten, että se 
vastaisuudessa kuuluu seuraavasti:

Yhdistys  pitää vuosittain  ainakin  kaksi  kokousta: vuosikokous pidetään helmikuun 
loppuun mennessä ja vaalikokous joulukuun loppuun mennessä. Vuosi- ja vaaliko-
kous kutsutaan ilmoittamalla siitä vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen ilmoi-
tustaululla ja yhdistyksen vakituisesti käyttämissä sähköisissä tiedotusvälineissä. Il-
moituksessa on mainittava esille tulevat asiat. Vuosi- ja vaalikokouksessa on jokaisel-
la varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Vuosikokouksessa  1)  valitaan  kokouksen  puheenjohtaja,  sihteeri  sekä  kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa,  jotka  toimivat  myös  ääntenlaskijoina,  2)  esitetään 
toimintakertomus,  tilit  ja  toiminnantarkastajien  lausunto,  4)  päätetään  tili-  ja 
vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle, 5) päätetään tulo- ja 

http://dilemma.fi/


Pöytä-
kirja

menoarviosta  ja  toimintasuunnitelmasta,  6)  määrätään  jäsenmaksut  ja 
liittymismaksut kuluvalle kalenterivuodelle, sekä 7) päätetään muista esille tulevista 
asioista.
Vaalikokouksessa  1)  valitaan  kokouksen  puheenjohtaja,  sihteeri  sekä  kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, 2) valitaan yhdistyksen 
hallitus seuraavalle kalenterivuodelle 8.:n mukaisesti, kaksi toiminnantarkastajaa ja 
kaksi varatoiminnantarkastajaa, 3) päätetään muista esille tulevista asioista.

Muutoksen seurauksena kohtaa 8 päivitettiin vastaamaan 
termistöltään kotaa 7: “Yhdistyksen toimintaa johtaa 
vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon vaalikokouksessa 
valitaan – – ”.

5 Seuraavan vuosikokouksen sopiminen
Kokous sovittiin pidettäväksi 19.6.

6 Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei tullut esille.

7 Kokouksen päättäminen
Kokous päättyy klo 18.33.


