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Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan
tarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KYYLÄn sääntöjen (2017) mukaan:
§ 3.1. Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä
vuoden viimeisessä neljänneksessä (syys-joulukuussa).
§ 3.2. Kerhon vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kerhon
www-sivuilla.
Kerho-ohjesääntö (2017) ei aseta rajoituksia yleiskokouksen kutsumiselle.

4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kerhon sääntömuutos
Kerhon säännöt on päivitettävä vastaamaan uutta ISYYn Kerho-ohjesääntöä
(2020), joka tulee voimaan 1.1.2021. Esitys uusista säännöistä liitteenä 1.
ISYYn uuden Kerho-ohjesäännön (2020) § 5 mukaan:
Kerhon säännöissä on käytävä ilmi seuraavat asiat:
1. kerhon nimi (1a), tarkoitus (1b) ja toimintamuodot (1c);
2. johtokunnan kokoonpano (2a) ja valintatapa (2a ja c);
3. kuka vastaa kerhon taloudenpidosta (2c);
4. kerhon vuosikokouksen ajankohta (3a);
5. kerhon kokouksen koollekutsumisen tapa (3b);
6. ISYYn ulkopuolisten henkilöiden mahdollisuus osallistua kerhon toimintaan, sekä
(1d)
7. kerhon lakkauttamisen tapa. (4a)
Kerhon säännöt hyväksyy ISYYn hallitus.

6. Kerhon johtokunnan valinta
Mikäli päivitetään kerhon sääntöjä Kerho-ohjesäännön (2020) mukaiseksi, valitaan
uusien sääntöjen mukaisesti uusi johtokunta vuodelle 2021.
ISYYn uuden Kerho-ohjesäännön (2020) § 6 mukaan:
Kerhon johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Johtokunnassa on vähintään kolme (3)
jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Kerhon johtokunnassa tulee olla
ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kerhon taloudesta vastaava
henkilö. Kerhon taloudesta vastaavana henkilönä voi toimia myös kerhon
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Johtokunnan jäsenten tehtävät
määritellään vuosikokouksessa. Kerhon puheenjohtajistossa on oltava vähintään yksi
ISYYn jäsen.

7. Muiden esille tulevien asioiden käsittely
8. Kokouksen päättäminen
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LIITE1

Esitys KYYLÄ-kerhon uusiksi säännöiksi
1. Kerhon nimi, tarkoitus ja toimintamuodot
a. Kerhon nimi on Kyylä.
b. Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää lähiverkko- ja internetkulttuuria jäsenistönsä
piirissä sekä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.
c. Tarkoituksensa toteuttamiseksi, kerho voi ideoida ja järjestää LAN-tapahtumia ja yhdistää
verkkohenkisiä ihmisiä, kertoa ja tiedottaa LAN-tapahtumista, järjestää opintomatkoja,
kokouksia, illan- ja viikonlopunviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Kerho voi hoitaa kerhon
sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.
d. Kerhon toimintaan voivat osallistua myös ISYY:n ulkopuoliset henkilöt.
2. Johtokunta
a. Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) - neljä (4) muuta jäsentä.
b. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
c. Kerhon taloudenpidosta vastaa johtokunnan jäsen, jonka vuosikokous nimeää kerhon
taloudenhoitajaksi.
d. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä
sitä vaatii.
e. Johtokunta on päätäsvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmiställä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
3. Kerhon kokoukset
a. Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä vuoden viimeisessä
neljänneksessä (loka-joulukuussa).
b. Kerhon vuosikokous ja yleiskokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kerhon www-sivuilla
ja toimittamalla kutsu ISYY:n kerho-ohjesäännön mukaisesti ISYY:lle.
4. Kerhon lakkauttaminen
a. Kerhon lakkautumisesta päätetään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä
kerhon kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava kerhon lakkauttamisesta.
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