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KÄPYLÄ-SEURA / PÖYTÄKIRJA  Ylimääräinen jäsenkokous sähköpostitse  
 
Aika  31.3. 2020  ( 17.3. -1.4.) 
Paikka            Etäkokouksena sähköpostilla sekä osa puhelimitse  
Asia  Sääntömuutos 
 
Tausta:  
Käpylä-Seuran vuosikokouksessa 27.2.2020 kerrottiin alustavasti jäsenistölle, että hallitus 
suunnittelee sääntöjen muuttamista siten, että yhden vuosikokouksen sijaan on kaksi yleiskokousta: 
kevät - ja syyskokous.  
Tätä varten hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen kokouksen ti 31.3. 2020 klo 18.30  
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kutsu (Liite 1) lähetettiin ehdotettujen uusien sääntöjen kanssa (Liite 3) jäsenille 17.3 ja puh.johtaja 
lähetti siihen samana päivänä lisäyksen kokouksen pitämisestä sähköpostiäänestyksenä.  (Liite 2)  
Kokous oli siis laillinen ja päätösvaltainen. 
 
2.  Äänestys uusista säännöistä     
Voimassa olevien sääntöjen mukaan  
 13§  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.   
 Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa 
 (3/4) annetuista äänistä.  
Äänestyskokoukseen osallistui annettuna ajankohtana 88 äänioikeutettua jäsentä, jotka kaikki 
ilmoittivat kannattavansa vaihtoehtoa 1) Hyväksyn uudet säännöt, joten ne on yksimielisesti 
hyväksytty.  
Puheenjohtajalla on kaikki lähetetyt äänestysviestit tallennettuna. 
 
3. Jäsenäänestyksestä tiedottaminen 
Kun hallitus on hyväksynyt tämän pöytäkirjan, seuran nettisivuilla tiedotetaan, että jäsenistö on 
yksimielisesti hyväksynyt uudet säännöt.  
 
4. Pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen  
Koska poikkeustila maassamme jatkuu, tämän pöytäkirjan laati puheenjohtaja kokoukseen 
osallistuneiden jäsenten viestien ( 88 kpl) perusteella ja kutsuu sen tarkastajiksi ja hyväksyjiksi 
koko hallituksen sähköpostitse. Kukin kirjoittaa alle nimensä ja päivämäärän, jolloin on pöytäkirjan 
tarkastanut ja hyväksynyt. Puheenjohtaja kokoaa kaikkien nimet päivämäärineen yhteen 
pöytäkirjaan, johon myöhemmin lisätään allekirjoitukset ja joka arkistoidaan.   
 
Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja hyväksyn sen.  
Nimi   päiväys  Allekirjoitus 
Tintti Karppinen 2.4.2020  
puheenjohtaja 
 
 
 



LIITE 1 
 
KUTSU KÄPYLÄ-SEURA RY:N  
YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN  
 
Aika:  Ti 31.3. 2020 klo 18.30 
Paikka: Tursontie 1/ Mäkelänkatu 78/82, M-talon pohjakerros 
Osanottajat:  Käpylä-Seuran jäsenet 
Asia:  Sääntöuudistus  
 
Tervetuloa Käpylä-Seuran ylimääräiseen kokoukseen, jossa vahvistetaan uudet säännöt, 
mikäli kolme neljäsosaa (3/4) läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä ne hyväksyy. Hallitus 
on valmistellut sääntöuudistuksen saadakseen seuran toiminnan joustavammaksi ja ajan 
tarpeita vastaavaksi. 
Suurin muutos aikaisempiin sääntöihin verrattuna on vuosikokouksen jakaminen kevät- ja 
syyskokoukseen. Jos tämä hyväksytään, saadaan hallituksen vastuuaika kalenterivuoden 
mukaan  kuten tilinpitokin on aina ollut, ja jäsenmaksu määrättyä ajoissa. 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kaksivuotiset toimikaudet alkavat siis 1. 
tammikuuta ja päättyvät 31. joulukuuta. 
 
KOKOUKSEN ESITYSLISTA: 
1.  Kokouksen avaus 
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka   
voivat tarvittaessa olla myös ääntenlaskijoita 
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Käsitellään sääntömuutos-ehdotus ja päätetään sen hyväksymisestä  
5.  Muut asiat (ei päätöksiä, mutta hallitukselle evästykseksi)  
6.  Kokouksen päättäminen 
 
 
Käpylässä, 5.3. 2020 
 
Käpylä-Seuran hallituksen puolesta 
Tintti Karppinen, puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 2) 
 
Lähettäjä: Tintti Karppinen <tintti.karppinen@welho.com>  
Lähetetty: ti. 17. maaliskuuta 2020 20:36 
Vastaanottaja: 'tintti.karppinen@iki.fi' <tintti.karppinen@iki.fi> 
Aihe: Jäsenäänestys Käpylä-Seuran ylim. kokouksen sijaan  
 
Hyvät Käpylä-Seuran jäsenet, 
  
Tässä ajankohtaisia tarkennuksia (maan hallituksen 16.3. antamien ohjeiden mukaisesti) 
viime viikolla laadittuun jäsenkirjeeseen, jonka tänään saitte: 
  
1) Kaikki yleisötilaisuudet on peruutettu toukokuun loppuun asti  ja toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
  
2) Käpylä-Seuran ylimääräinen kokous ti 31.3.2020.  
Koska sen ainoa asia on uusien sääntöjen hyväksyminen, hoidetaan kokous 
sähköpostitse. Olen soittanut henk.kohtaisesti lähes kaikille jäsenille, joilla ei ole 
sähköpostia ja kertonut samalla ylim. kokouksen aiheen. Kaikki vastanneet kannattivat 
muutoksia eli valita jo marraskuun syyskokouksessa seuraavalle vuodelle hallitus, 
hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätä jäs.maksu.  
  
Pyydämme siis ystävällisesti teitä kaikkia tämän viestin saajia vastaamaan tähän viestiin 
ja ilmoittamaan kannanottonne 1.4.2020 mennessä.  
 
Kirjoittakaa joko: 
1) Hyväksyn uudet säännöt 
2) En hyväksy uusia sääntöjä 
  
Jos selvästi yli 2/3 äänestäjistä hyväksyy säännöt, ne rekisteröidään. Jos vastustajia on 
1/3, sääntöuudistusta ei toteuteta tänä keväänä.  
  
Voitte myös laittaa muuta tietoa seuran hallitukselle. Jäsenten mielipiteet, aloitteet ja 
kannanotot ovat aina tervetulleita ja pyrimme huomioimaan ne parhaamme mukaan!     
  
Pysykää terveinä! t. Tintti (Karppinen) 
  
Väinölänkatu 8 B 
00610 Helsinki  
p. 0400 794762 
tintti.karppinen@iki.fi 
www.kapyla100.fi  
https://kaupunginosat.net/kapyla/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


