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Ylimääräinen Vuosikokous 2019 

 
 
Aika:  25.5.2019 klo 10:00 
 
 
Paikka:  Kajaani, Scandic hotelli 
 
 
Läsnä: 

Hannu Yli-Huumo, E-Pmoke 
Janne Nurminen, Arce 
Vesa Kunnari, SalMoKe 
Jukka Havumäki, AsMKK 
Tuula Havumäki, AsMKK 
Henry Killström, Arce 

Mikko Hämäläinen 
Tero Tuhkanen  
Juha Kauppinen, SoMoKe 
Huotari Eemeli, Vintage veikot 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Yli-Huumo avasi kokouksen klo 10:00 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Yli-Huumo, sihteeriksi Tuula 
Havumäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Havumäki ja Vesa Kunnari. 
Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat. 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on ollut yhdistyksen nettisivuilla. Lisäksi se on toimitettu 
jäsenyhdistyksille sähköpostilla. Todettiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Valtakirjojen tarkastus/äänimäärän toteaminen 
Todetaan tarvittaessa. 
 

6. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen  
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhdistyksen sääntöjen 8§ seuraavasti: 
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8§ Jäsenen sitoumukset, erottaminen ja muut kurinpito toimet 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 
laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
Jäsenkerhot sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, suorittamaan jäsenmaksun ja 
toimittamaan yhdistyksen edellyttämät tiedot toiminnastaan, jäsenmäärästään ja osoitteistaan sekä 
vastaamaan muista yhdistyksen sääntöihin perustuvista velvoitteistaan. 
Jäsenkerhojen velvollisuutena on huolehtia, että niiden jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen 
sääntöjä ja tarkoitusta. Jäsenkerhot luovuttavat ylimmän kilpailutoimintaa koskevan valvonta- ja 
kurinpitovallan jäseniinsä nähden yhdistykselle.  
Yhdistys, sen jäsenkerhot ja jäsenkerhojen henkilöjäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan suomalaisen 
liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita. 
Yhdistys, sen jäsenkerhot ja jäsenkerhojen henkilöjäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. 
Yhdistyksen näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, kurinpitosääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan ja urheilun eettisiä 
arvoja ja periaatteita tai urheilun reilun pelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsenkerhoa tai sen henkilöjäsentä 
liitto voi rangaista erottamalla jäsenkerho yhdistyksestä tai erillisessä kurinpitomääräyksessä määrätyllä tavalla. 
Muusta seuraamuksesta kuin yhdistyksestä erottamisesta on määrätty lähemmin yhdistyksen 
kilpailusäännöissä ja kurinpitomääräyksessä. Kurinpitomääräyksessä mainituissa rikkomuksissa rankaisuvaltaa 
käyttävä elin on yhdistyksen kurinpitovaliokunta. 
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman 
tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus tai muu edellä mainituissa 
antidopingsäännöstöissä määrätty seuraamus. 

7. Kurinpitomääräysten vahvistaminen 
Päätettiin vahvistaa kurinpito määräykset hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Kurinpitovaliokuntaan valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajan Jukka 
Havumäen lisäksi Henry Killström ja Vesa Kunnari. 
 

8. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10:10. 
 

Vakuudeksi: 

Kajaanissa 25.5.2019 

 

_____________________________  ____________________________ 
Hannu Yli-Huumo    Tuula Havumäki 
Puheenjohtaja     sihteeri 

 
_____________________________  ____________________________ 
Jukka Havumäki    Vesa Kunnari 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


