CRYO ry kokous
Sunnuntai 19.5.2019 klo 13.00
Paikka: Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5, Oulu
§1 Kokouksen avaus
Kokous avattu klo 13:16.
§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Timo Mattila valittu kokouksen puheenjohtajaksi.
Pekka Rihko valittu kokouksen sihteeriksi.
Mari Vauhkonen ja Kalle Rantamaula valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.
§3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
§4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksytään sellaisenaan.
§5 Sääntömuutosesitys ja sen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli sääntötyöryhmän esityksen ja avasi keskustelun
jäsenmuutosasiasta. Sääntötyöryhmän esityksen valmistelivat Timo Mattila, Kalle
Rantamaula, Aleksi Nikula ja Pekka Rihko.
Antti Tumelius pyytää, että selvitetään perusteellisesti opiskelijajäsenten
osuus CRYOsta ja varmistetaan keskusteluyhteyden ja kommunikaation myötä OYY:n
kanssa edellytykset jatkaa toimintaa yliopiston piirissä tulevaisuudessakin.
Keskusteltiin CRYOn arvoista puheenjohtaja Mattilan alustuksella, joiden
perusteella sääntömuutosta tulee tehdä (ei erityisessä järjestyksessä):
- EUn tietosuoja-asetus
- Oulun yliopiston ylioppilaskunta
- Oulun yliopisto
- Alueellinen pelikulttuuri
- Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sisällyttäminen yhdistyksen
piiriin
- Jäsenten yhdenvertaisuus
- Aktiivisuus huomioituna yhdistyksessä
- Harrastejärjestö
- Kansainvälisyys ja kaksikielisyys (suomen ja englannin kielillä)
- EHYT-yhteistyö ja päihteettömyys
Jussi Vaara esittää että sääntömuutosesitys palautetaan valmisteluun ja
sääntötyöryhmä valmistelee uuden esityksen seuraavaan kokoukseen, jäsenasioilta
(sääntöjen §3, §4 ja §5) koskevilta osin. Muilta osin sääntömuuntoesitykset
käsitellään normaalisti. Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Jussi Vaara esittää että muutetaan kohta 10§ seuraavaan muotoon:
”10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen internet-sivuilla. ”
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Muutetaan kohta 13§ seuraavaan muotoon:
” 13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välissä on oltava vähintään kaksi
viikkoa. 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.”
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Pekka Rihko esittää että muutetaan kohta §5 seuraavaan muotoon:
”5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun, ainaisjäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.
Hallitus voi hyväksyä jäsenmaksun suorittamisen myös vastaavan arvoisena tai
arvokkaampana palveluna tai lahjoituksena.”
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Riku Yliviuhkola esittää että muutetaan kohta §9 seuraavaan muotoon:
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä
joulukuussa ja kevätkokous tammi-kesäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) tai vähintään viisitoista (15) 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 vuosi- ja ainaisjäsenellä yksi ääni.
Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mutta
tällöin on ilmoitettava kaksi päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen
mielipiteeksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.”
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Keskusteltiin jäsenyydestä ja sääntömuutostyöryhmän esityksestä. Erityisesti
laillisuus ja OYY:n jäsenvaatimuskanta herättivät keskustelua.
Perttu Vedenoja haluaa kirjallisen lausunnon OYY:ltä siitä, mitä he oikeastaan
haluavat piirissään toimivien järjestöjen toimivan jäsenyyksien osalta.
Ehdotuksia sääntötyöryhmän huomioiksi:
- Tilat ja ylioppilaskunnan piiriin kuuluminen tärkeämpiä kuin tuet
- Myönnetäänkö jatkossa ainaisjäsenyyksiä?
- Useampia esityksiä ensi kokoukseen?
- Selvyys OYY:n kanssa aktiivisuus -ja opiskelijastatuksesta
- Selvittäkää mahdollinen loikkaaminen OSAKOn alle
- Peli-iltojen ja opiskelijoille yleisesti avoimien tapahtumien huomiointi
- Jäsenmuutoksen laillisuuden selvittäminen
- Ylioppilaskunnan jäsenyys?
- Kannustetaan ainaisjäseniä poistumaan?
- Halutaanko CRYO pitää yliopistollisena järjestönä?
- Alkuperäinen sääntötyöryhmän esitys seuraavaan kokoukseen?
§6 META
Kuumailmapallot mainittu.
Arvo -ja periaatekysymyksiä kuten kieliä ja päihteettömyyttä on hyvä miettiä!
Seuraava sääntöjä koskeva kokous on joko ennen tai jälkeen kevätkokouksen.
Puheenjohtaja kannustaa seuraamaan tiedotusvälineitä!

Laajenemista mietitään tulevaisuudessa!
§7 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty klo 15:55.
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