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apahtumakalenteri
HamsteriX on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n tiedotuslehti, jonka tarkoituksena on
edistää langattomaan viestintään liittyvää harrastetoimintaa Itä-Suomessa.
HamsteriX ilmestyy kerran vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. Se on kerhon
jäsenille maksuton. Lehti on luettavissa myös sähköisessä muodossa:

http://www.oh7ab.fi
Päätoimittaja Jarkko Pitkänen OH7HKS
Aineisto Lehteen tuleva aineisto sähköpostilla:
Seuraavan lehden aineisto 14.9.2008 mennessä.
Postiosoite Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
PL 73
80101 JOENSUU
Kerhoillat Keskiviikkoisin klo 18 alkaen, Tonttulankatu 20, Joensuu.
Kesäaikaan satunnaisesti.
Kansikuva Tommin OH7JJT HF antenni ja ruudunkaappaus digimodeohjelmasta

Tapahtumakalenteri
maanantaisin
klo 18
13.4.2009
15.4.2008
9.7.2009

Linux radioamatööreille
Kalakukko 2009
SciFest 2009 Joensuussa
Merimattina Elina-laivalla

Puheenjohtajan palsta

Arto OH7BD

Tervehdys!
Painattelemme iloisilla mielin kohti kevättä. Vuosikokousta tulikin kiire järjestää,
koska uudet säännöt ja väljempi vuosikokousajankohta eivät toteutuneetkaan – uusia
sääntöjä pitää vielä Patentti- ja Rekisterihallituksen pyynnöstä rukata. Vietämme
kokousta taas sääntömuutoksen merkeissä, ja keväällä pidämme säännöt verifioivan
kokouksen.
Uusille säännöille halusimme mukaan hengen, joka luo sopivan kierron kerhon
johtokuntaan. Tämä takaa sen että kerhon toiminta pysyy freesinä, tulee uusia
ajatuksia ja parantuneita toimintamalleja. Pohjois-Karjalan Radiokerho on kaikkien
radioharrasteesta kiinnostuneiden yhteenliittymä. On siis suurenmoinen anti että
kerhon johdossa ja toimihenkilöissä on eri taustan, eri ikäryhmän ja toivon mukaan
eri sukupuolen omaavia henkilöitä.
Omalta osaltani sitoudun jo nyt ”kahden vuoden sääntöön” niin että vapautan
selkeästi puheenjohtajan pestin seuraavalle.
Kerhon Linux-kurssi sai hyvän vastaanoton ja on mukava ollut olla todellisten
asiantuntijoiden opissa. Uutta kivaa on taas paljon luvassa: Kalakukko 2009, SciFest,
kesäleiri, rakentelua ja workkimista.
CU kokouksessa ja kuullan bandilla,
73 de Arto OH7BD

Kutsu vuosikokoukseen

OH7AB johtokunta

Kutsumme kaikki Pohjois-Karjalan Radiokerho Ry. OH7AB jäsenet kerhon
sääntömääräiseen vuosikokoukseen 22.2.2009 klo 14 Joensuun Reijolaan, Reijolan
liikekeskuksessa sijaitseviin vanhan kirjaston tiloihin.

Kahvitarjoilu
TERVETULOA!
73 de
OH7AB Johtokunta

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen

OH7AB johtokunta

Kutsumme kaikki Pohjois-Karjalan radiokerho Ry. OH7AB jäsenet ylimääräiseen
kokoukseen. Kokouksessa käsitellään kerhon sääntömuutosesityksen hyväksyminen.
Kokouspaikkana tonttulankadun kerhohuone, kokouspäivä ja –aika tiedotetaan
sääntömääräisen vuosikokouksen jäkeen kerhon internet-sivuilla www.oh7ab.fi.
Tervetuloa!

Vuosikokokouksen työjärjestys
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Ehdotus sääntömääräisen vuosikokouksen työjärjestykseksi
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat 2 kpl
- ääntenlaskijat 2 kpl
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2008 toimintakertomus
7. Tilit ja tilintarkastajien lausunto
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Jäsenmaksu vuodelle 2009
11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
12. Hallituksen jäsenten valinta 5 kpl
13. Tilintarkastajien ja kahden varamiehen valinta
14. Kerhon sääntömuutosehdotus
14. Muut kokoukselle kirjallisena lähetetyt asiat
15. Palkitsemiset yms.
16. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus 2008
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Pohjois-Karjalan Radiokerho ry - OH7AB
Toimintakertomus vuodelta 2008

Yleistä
Vuosi oli kerhon 37. toimintavuosi.
Toiminnan runkona toimivat edellisessä vuosikokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma ja hallituksen
päätökset.
Toiminta
Koulutus
Radioamatööritutkintoon tähtäävä koulutus järjestettiin Joensuussa. Koulutusohjelmaan osallistui 9 henkilöä.
Koulutuksen järjestäjinä olivat Teuvo Kirjavainen OH7NP, Alpo Rummukainen OH7VL, Jarkko Pitkänen
OH7HKS sekä Arto Koponen OH7BD. Tutkintoja ottivat vastaan Seppo Puhakka OH7TD sekä PohjoisKarjalan uudet pätevyystutkijat Janne Tanskanen OH7TJ (Joensuun seutu) ja Kari Hämynen OH7HXH (YläKarjala).
Kilpailutoiminta
Vuosittaiset kerhokilpailut järjestettiin normaaliin tapaan.
Palkinnot vuoden 2007 kerhokilpailuista:
Pentin pytty:
VHF/UHF Kisa:
Digimodekisa:
Perusluokan kisa:

Mauno Hirvonen OH7UE
Mauno Hirvonen OH7UE
Martti Norismaa OH7MN
ei osallistujia

Leiri- ja retkitoiminta
Itä-Suomen Radioharrastajien kesäpäivät järjestettiin Liperin Harilassa. Tapahtumaa tuki rahallisesti YläKarjalan Radioamatöörit ry OH7ABE.
Jäsenet osallistuivat SRAL ry kesäleirille Hankasalmella ja syyspäiville Seinäjoella.

Tiedotustoiminta
Hamsterix-lehti
Kerholehti Hamsterix ilmestyi 3 kertaa.

WWW ja sähköinen tiedotus
Vuoden 2008 www-kävijämäärä oli 30158 (+123%) kävijää.

Keskusteluryhmässä http://groups.yahoo.com/group/oh7ab/ edistettiin sekä kerhon että jäsenistön
tiedotusta.
Jäsenpalautteen aktivoimana otettiin käyttöön myös sähköinen ilmoitustaulu, johon oli vuoden
loppuun mennessä kirjautuneena 28 käyttäjää.
Pohjois-Karjalan harrasteradiotoimintaan liittyvien valokuvien kokoaminen samoihin kansiin jatkui.
Valokuvagalleriassa oli vuoden 2008 lopussa 651 kohdetta.
Julkisuustoiminta
Radioamatöörien osallistuminen yleisö- ja muihin julkisiin tapahtumiin oli esillä alue- ja
paikallislehdissä useita kertoja. Olimme esillä mm. SRAL ry ja Kosla ry julkaisuissa. Kerhon jäsenet
vierailivat paikallisradioasemalla.
Bulletiinit
Radiotiedotteita eli bulletiineja annettiin tarvittaessa taajuudella 3672 kHz (Masa OH7MN).

Varainhankinta
Varainhankintaa suoritettiin keräämällä jäsenmaksut, rompemyynnillä ja julkaisujen
ilmoitusmyynnillä.
Heikki Jeronen OH7NE lahjoitti kerhon käyttöön HF-mobileantennin, joka otettiin kiitoksella vastaan.

Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa
Kerho osallistui Suomen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämälle viestikurssille.
Linux-kurssin järjestämistä valmisteltiin yhdessä Pohjois-Karjalan Tietojenkäsittely-yhdistys Ry
kanssa.
VaPePaan osallistuttiin yhdessä muiden jäsenjärjestöjen kanssa.
Valmiustoiminta
Turva 2008 harjoitus
Turva2008 harjoituksessa saatiin kaikki kunnat aktivoitua. Johtoasema oli sijoitettu Onkamoon. Tällä
kertaa käytettiin pitkillä HF-yhteyksillä digitaalista viestitystä. Ennen varsinaista Turva2008
harjoitusta oli "kenraaliharjoitus"
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
Radiokerho OH7AB kuuluu yhtenä järjestönä Vapepan Joensuun aluetoimikuntaan.
Viime vuonna 2008 annettiin vapaaehtoisille 10 hälytystä maasto- ja taajamaetsintään, joista 5 johti
etsintätehtäviin. Muut peruuntuivat. Eli hälytyksiä ja etsintöjä oli yhtä monta kuin edellisenäkin
vuonna. Näissä tehtävissä viestiyhteydet hoidettiin kännyköillä ja Virvellä.
Harjoitukset
Eri Vapepan järjestöjen yhteinen maasto- ja vesistöetsintäharjoitus pidettiin Onttolan alueella
Höytiäisen rannalla.

Tässä harjoituksessa radioamatöörit vastasivat viestiyhteyksistä radioilla. Johtoaseman radiona oli
kesällä saatu Televan entinen poliisiradio "Reinikainen" ja etsintäpartioilla SPR:n omistamat
käsiradiot. Pitkiä yhteyksiä varten oli varattu suunta-antenni.
Toinen radioverkko muodostettiin Vapepan 68 MHz radioista.
APRS
Harjoituksessa kokeiltiin myös paikannuslaitteiden toimivuutta. Koirapartion mukaan annettiin
vyölaukussa OpenTracker + 2m radio. Reitti tallennettiin kannettavalle.
Mukana amatööreistä olivat Alpo OH7VL, Arto OH7BD ja Risto OH7GWM

Tapahtumia
03.01.2008 T1-tutkinto
24.01.2008 T1-tutkinto
16.03.2008 Vuosikokous 2008
16.04.2008 SciFest 2008
03.05.2008 EmCom Party - harjoitus
07.05.2008 Iskelmä Rex -tutustuminen
24.05.2008 Masinistipäivät Paloaukean Museolla
06.06.2008 I-S Radioharrastajien Kesäpäivät
10.07.2008 SRAL Kesäleiri Hankasalmi
10.07.2008 Merimattina Elina-laivalla
30.07.2008 Turva2008 suunnittelu/koulutus
10.08.2008 Turva -esiharjoitus

13.08.2008 Ideailta
06.09.2008 Turva 2008 –harjoitus
07.09.2008 Yhteistoimintaharjoitus
12.09.2008 Rantailta Kuoringassa
05.10.2008 RA-koulutuksen infotilaisuus
24.09.2008 Antennikaapelin kiinnitystalkoot
25.10.2008 Viestiliikenneharjoitus
08.11.2008 K-moduulin tutkinto
19.11.2008 Teemailta ”Kilpailutoiminta”
22.11.2008 SRAL Syyspäivät Seinäjoella
29.11.2008 Pikkujoulu
13.12.2008 T1-tutkinto

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli 31.12.2008 98 (+6,5%) jäsentä.
Hallitus käsitteli saapuneet jäsenaloitteet ja -palautteen.
Kerhon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan 416 (+5,3%)

Hallitus ja toimihenkilöt
Kerhon hallitus vuonna 2008
Arto Koponen OH7BD, puheenjohtaja
Pentti Malinen OH7MP, varapuheenjohtaja
Tommi Holopainen OH7JJT, sihteeri
Alpo Rummukainen OH7VL
Jarkko Pitkänen OH7HKS
Janne Tanskanen OH7TJ
Hallitus kokoontui päätösvaltaisesti toimintavuoden aikana 4 kertaa.
Kerhon toimihenkilöt vuonna 2008
QSL-manageri
Martti Norismaa OH7MN
Vapepa-yhteyshenkilö
Alpo Rummukainen OH7VL
Kalusto ja kulkuoikeudet
Reijo Mantsinen OH7GGX
Kerhoaseman valvoja
Mauno Hirvonen OH7UE
Kerhomestari
Alpo Rummukainen OH7VL
Rahastonhoitaja
Arto Koponen OH7BD
Webmaster / Hamsterix päätoimittaja Jarkko Pitkänen OH7HKS
Huomionosoitukset ja muistamiset
Vuoden Hamssi 2007 luovutettiin Jari Jussilalle OH7RF. Perusteluina oli hyvin järjestetyn ja hyvää

palautetta saaneen Kalakukko 2007 – kilpailun organisointi kerhoprojektina. Kilpailu aktivoi kerhon
jäseniä yhteiseen toimintaan ja lisäsi yhteenkuuluvaisuutta.
Koulutustoimikunnan huomionosoitus annettiin Joni Tuonoselle OH7FKG.

Tuloslaskelma 2008
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OH7AB 2008
Tuloslaskelma 01.01.2008 - 31.12.2008

Sivu 1

Tulotilit
Varsinaisen toiminnan tulot
303 Tulot myyntitavaroista
304 Tulot julkaisuista ja mainoksista
309 Muut varsinaisen toiminnan tulot
Yht. Varsinaisen toiminnan tulot
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut
311 Avustukset ja lahjoitukset
Yht. Varainhankinnan tulot
Rahoitustulot
320 Korkotulot
Yht. Rahoitustulot
Myyntitulot
Yht. Myyntitulot
Yht. Tulotilit

418,10
5,66
180,05
603,81
1457,00
409,53
1866,53
1,66
1,66
0,00
2472,00

Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista
403 Menot myyntitavaroista
405 Postitusmenot
406 Muu tiedotus- ja julkaisutoiminta
409 Tilavuokrat
412 Kulukorvaukset
419 Muut varsinaisen toiminnan menot
413 Koulutus
414 Lupamaksut
415 Sähkölaskut
Yht. Varsinaisen toiminnan menot
Varainhankinnan menot
Yht. Varainhankinnan menot
Rahoitusmenot
430 Korkomenot
431 Rahalaitosten palvelumaksut
439 Muut rahoitusmenot
Yht. Rahoitusmenot
Käyttöomaisuus
Yht. Käyttöomaisuus
Ostot
Yht. Ostot

Yht. Menotilit

-2644,15

TILIKAUDEN TULOS

-172,15

-939,82
-259,02
-137,47
-273,00
-121,68
-169,05
-183,00
-178,29
-157,16
-71,77
-2490,26
0,00
-36,86
-92,08
-24,95
-153,89
0,00
0,00

Tase 2008
OH7AB 2008
Tase 01.01.2008 - 31.12.2008
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Sivu 1

Vastaavaa
Rahat
101 OP pankkitili
Yht. Rahat
Saamiset
Yht. Saamiset
Vaihto-omaisuus
Yht. Vaihto-omaisuus
Käyttöomaisuus
Yht. Käyttöomaisuus
Sijoitukset
140 Osakkeet
Yht. Sijoitukset

Yhteensä Vastaavaa

149,59
149,59
0,00
0,00
0,00
6728,00
6728,00

6877,59

Vastattavaa
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Yht. Vieras pääoma, lyhytaikainen
Vieras pääoma, pitkäaikainen
Yht. Vieras pääoma, pitkäaikainen
Oma pääoma
221 Muu oma pääoma
222 Edellisen tilikauden tulos
Yht. Oma pääoma
Tilikauden tulos

Yhteensä Vastattavaa

0,00
0,00
6402,30
647,44
7049,74
-172,15

6877,59

Toimintasuunnitelma 2009
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POHJOIS-KARJALAN RADIOKERHO ry. OH7AB
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
KOULUTUS JA OHJELMATOIMINTA
- järjestetään RA-tutkintoon valmentava kurssi tarpeen mukaan.
- tuetaan kerholaisten valmiuksia PEPA-toimintaan
- kehitetään kerhotoimintaa
- lisätään jäsenmäärää
- järjestetään teemailtoja
LEIRI JA RETKEILYTOIMINTA
- tehdään mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäyntejä eri kohteisiin
- järjestetään yhteisiä tapahtumia, esim. pikkujoulut
- osallistutaan SRAL: n tapahtumiin

KILPAILUTOIMINTA
- osallistutaan kerhon kutsuilla kotimaisiin ja ulkomaisiin RA kilpailuihin
- järjestetään jäsenille opastusta kilpailutoimintaan
TIEDOTUSTOIMINTA
- julkaistaan kerhon tiedotuslehteä Hamsterixia
- pidetään yhteyttä lehdistöön ja paikallisradioihin antamalla tiedotteita ja julkaisemalla kerhoa
koskevia ilmoituksia, uutisia ja haastatteluja
- tiedotetaan jäsenistölle kerhon tapahtumista bulletiinien ja tiedotteiden avulla
- kerhon internet sivuilla tiedotetaan myös kerhon asioista.
- messujen ja muiden tapahtumien yhteydessä tehdään kerhon toimintaa tutuksi yleisölle
OMA VARAINHANKINTA
- kerätään jäseniltä jäsenmaksut ja otetaan vastaan kannatusjäsenmaksut ja lahjoitukset
- kehitetään varainhankintaa
MUU KERHOTOIMINTA
- ylläpidetään automaattiasemia
- jatketaan yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa

Budjetti 2009
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Sääntömuutosehdotus

OH7AB johtokunta

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Pohjois-Karjalassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- toimeenpanee leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia radioamatöörien tietojen ja taitojen edistämiseksi ja uusien jäsen
saamiseksi;
- järjestää näyttelyjä, radioesityksiä, kilpailuja yms. tilaisuuksia
- perustaa asianomaiset luvat hankittuaan radioamatööriasemia ja hankkii niille radiolaitteita
- voi hankkia jäseniensä käyttöön kokeilu- ja mittausvälineitä sekä alaa koskevaa kirjallisuutta, julkaisuja yms.
- valvoo radioamatöörien etuja sekä
- valvoo hyvien radioamatööriliikennetapojen säilymistä jäsentensä keskuudessa yleisten kansainvälisten periaatteiden
mukaan.
- toimii yhdyselimenä yksityisille radioamatööreille
- ohjaa käytännöllisesti ja tietopuolisesti myös muita radioamatööriksi pyrkiviä henkilöitä
- toimii yhdistyksen jäsentensä yhteisenä edustajana ja on mahdollisesti myös muissa yhdistyksissä jäsenenä.
Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta , toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia sekä
harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kerhoon voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta.
Kannattajajäsenien vuosimaksun vähimmäismäärän päättää kerhon hallitus. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
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 taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista
jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee , ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, ilmoituksella jäsenistölle leviävässä lehdessä.

11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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