
Metal Club Mökä ry 
Vuosikokous 
Aika: 17.2.2017 klo 18:00 
Paikka: Gorsu, Jämeräntaival 5 

1. Kokouksen avaus 

1.1. Kokous avataan kello 18:05 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

2.1. Valitaan Lauri Saarela johtamaan puhetta 

2.2. Valitaan Joonatan Mäkinen kokouksen kirjanpitäjäksi 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 

3.1. Kaikki hallituksen jäsenet paitsi Petteri ovat paikalla.  

3.2. Kokous on kutsuttu sääntöjen mukaisesti viikkoa aikaisemmin oikein. 

4. Työjärjestys 

4.1. Esityslistan mukainen 

5. Menettelytavoista sopiminen 

5.1. Pöytäkirjan tarkastajat ovat Elina ja Kaisa 

6. Ilmoitusasiat 

6.1. Jone on tehnyt ulkomaailmassa havaintoja, joiden pohjalta on kehittänyt 
johtopäätöksen, että Etelä-Suomen skene on kuollut  

7. Edellisen vuoden toimintakertomus 

7.1. Markus lukee kirjoittamansa toimintakertomuksen vuodelta 2016. 

8. Tilikertomus ja tilinpäätös 

8.1. Johannes jakaa tilikertomuksen, ilman tarkempaa selitystä sen sisällöstä. 

8.2. Todetaan, että viime vuonna tuotettiin vähän vajaa 500 euroa tappiota. 

9. Toiminnantarkastajien lausunto 



9.1. Panu lukee Toiminnantarkastajien Panu Rautiaisen ja Mikko Parviaisen lausunnon 
tilikertomuksesta ja toteavat asioiden menneen, jotakuinkin kuten niiden tulisi 
mennä. 

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen 

10.1.Tilinpäätös hyväksytään vastalauseitta. 

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

11.1.Vuosikokous myöntää vastuuvapauden vanhalle hallitukselle ilman vastalauseita. 

12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 

12.1.Lauri lukee kirjallisen toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Erillisenä lisäyksenä 
kyseiseen toimintasuunnitelmaan on Mökä sähly. 

13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle 

13.1.Armyyn on arvioitu menevän about 1600€ ja tapahtumasta saisi maksimissaan tulla 
normaalin Mökä-saunaillan verran tappiota. 

13.2.On budjetoitu, että vuoden lopuksi jäätäisiin arviolta ehkä 1000€ voitolle.  

13.3.Tästä arviosta on kuitenkin jätetty pois tuotetilauksiin menevät kulut, jonka hinnan 
suuruudesta ei tiedetä vielä, ja jonka myyntitulot tulisivat takaisin vasta ensi vuoden 
puolella. 

14. Kerhon jäsenmaksujen suuruus ja maksun eräpäivä kuluvalle toimikaudelle 

14.1.Jäsenmaksu on tänäkin vuonna 666 x 0€ ja sen eräpäivä on 06/06/2017 

15. Muut esille tulevat asiat 

15.1.EJ:n ”leväsnacksit” eivät maistuneet joidenkin kokoukseen osallistuneiden jäsenten 
mielestä hyvältä 

15.2.Halutaan Mört tai OP takaisin, jotta he voisivat ottaa ”asian” esiin. 

16. Kokouksen päättäminen 

16.1.Kokous päättyy klo 18:41. 



Kaisa Yli-Paunu 

_____________________________     _____________________________ 
Allekirjoitus                              Aika ja paikka 

Elina Nikkanen 

_____________________________     _____________________________ 
Allekirjoitus                              Aika ja paikka 

Joonatan Mäkinen 

_____________________________     _____________________________ 
Allekirjoitus                              Aika ja paikka


