Judican perustamiskokouksen pöytäkirja
Kokous pidetty 15.10.2013 kello 17:00 alkaen
Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin 15.10.2013 kello 17:00 kokouskutsun mukaan ja osallistujalistaan merkittiin kaikki
kokouksessa paikalla olleet. Paikalla oli yhteensä 16 henkilöä.
Kokouksen järjestäytyminen
Kokous alkoi kokouksen puheenjohtajan valinnalla. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Paula
Lehmusjärveä. Puheenjohtajaksi valittiin Paula Lehmusjärvi. Seuraavaksi päätettiin kokouksen
sihteerin valinnasta. Sihteeriksi ehdotettiin Emmi Nykästä. Sihteeriksi valittiin Emmi Nykänen.
Seuraavaksi päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat ovat samat henkilöt.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Iiris Pöllästä ja Jarkko Pasia.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Iiris Pöllänen Ja Jarkko Pasi.
Esityslistan hyväksyminen
Ennen esityslistan hyväksymistä ehdotettiin, että esityslistan kohdat 4 ( yhdistyksen sääntöjen
hyväksyminen ) ja 5 ( yhdistyksen nimen valitseminen) vaihtavat paikka. Ehdotusta kannatettiin joten
esityslistan kohdat 4 ja 5 vaihtoivat paikkaa, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
Yhdistyksen nimen valitseminen
Nimestä käytiin ensin yleistä keskustelua, jonka jälkeen nimistä äänestettiin. Yhdistyksen
nimiehdotuksiksi saivat ääniä Ukaasi ja Judica. Yhdistyksen nimeksi tuli Judica äänin 15-1.
Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen
Yhdistyksen sääntöihin ehdotettiin muutoksia. Ensimmäinen muutosehdotus oli, että sääntöjen 4
§:ään lisätään, että uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Ehdotus hyväksyttiin ja sääntöihin lisättiin, että
hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Toinen muutosehdotus oli, että sääntöjen 5 §:ään lisätään, että kun jäsen on suorittanut sen tutkinnon,
jota opiskeli jäseneksi liittyessään, hänen on ilmaistava tahtonsa säilyttää jäsenyytensä
kannattajajäsenyytenä maksamalla uusi jäsenmaksu seuraavan lukukauden kuluessa. Tällöin hallitus
voi hyväksyä henkilön jäseneksi niin kuin 4 §:ssä on säädetty. Muutoin hänen tulee erota
yhdistyksestä tai hallitus voi hänet erottaa. Muutosehdotus hyväksyttiin ja 5 §:ää muutettiin edellä
mainitulla tavalla.
Kolmantena ehdotettiin lisättäväksi sääntöjen 4 §:ään, että yhdistyksen kokous voi päättää erillisestä
jäsenmaksuvelvollisuudesta yhdistyksen taloudellisen tilan tai muun painavan syyn sitä edellyttäessä.
Muutosehdotus hyväksyttiin ja sääntöihin lisättiin edellä mainittu lisäys. Tämän jälkeen yhdistyksen
perustamiskokous hyväksyi yhdistyksen säännöt sellaisina kun ne olivat edellä mainittujen muutosten
jälkeen.

Yhdistyksen rekisteröimisestä päättäminen
Yhdistyksen rekisteröimistä ehdotettiin, jonka jälkeen päätettiin, että yhdistys rekisteröidään.

Yhdistyksen lakimiesliittoon liittymisestä päättäminen
Ehdotettiin, että yhdistys hakee lakimiesliiton jäsenyyttä. Ehdotus hyväksyttiin ja yhdistys hakee
Lakimiesliiton jäsenyyttä

Yhdistyksen hallituksen valitseminen
Kokouksessa ehdotettiin, että hallituksen jäseniksi valittaisiin 7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan 7 varsinaista jäsentä ja kaksi vara jäsentä.
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Mikko Tervahautaa ja Paula Lehmusjärveä, joiden välillä käytiin suljettu
lippuäänestys. Paula Lehmusjärvi valittiin puheenjohtajaksi äänin 14-2. Hallituksen muiksi jäseniksi
ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Johanna Lindberg, Raisa Niskasaari, Niko Ruuskanen, Jasmin
Heiskanen, Mikko Tervahauta, Iiris Pöllänen ja Emmi Nykänen.
Kaikki 16 paikalla ollutta jäsentä äänestivät hallituksen jäsenistä. Yhteensä ääniä annettiin 96 kpl,
siten, että jokainen sai äänestää 6 henkilöä hallituksen jäseneksi. Ääntenlaskijat laskivat äänet, jonka
jälkeen ne vielä tarkisti Mika Viljakainen. Hallitukseen valittiin seuraavin äänimäärin seuraavat
henkilöt:
Johanna Lindberg, 16 ääntä
Raisa Niskasaari, 14 ääntä
Niko Ruuskanen, 13 ääntä
Jasmin Heiskanen, 14 ääntä
Iiris Pöllänen, 16 ääntä
Emmi Nykänen, 16 ääntä

Mikko Tervahauta sai 7 ääntä eikä häntä valittu hallituksen jäseneksi. Seuraavaksi päätettiin
yhdistyksen varajäsenistä. Yhdistyksen varajäseniksi ehdotettiin Silja Konttista ja Antti Lahtista.
Yhdistyksen varajäseniksi valittiin Silja Konttinen ja Antti Lahtinen.

Yhdistyksen liittymismaksun määrääminen
Yhdistyksen tulevaksi liittymismaksuksi ehdotettiin kolmeakymmentä (30) euroa. Liittymismaksun
suuruudeksi päätettiin kolmekymmentä (30) euroa.
Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittaminen
Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Paula Lehmusjärvi, Raisa Niskasaari ja Emmi Nykänen.
Muut asiat

Ennen kokouksen loppumista keskusteltiin ensimmäisen hallituksen toimikauden pituudesta.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18:00 puheenjohtajan toimesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paula Lehmusjärvi, puheenjohtaja

Emmi Nykänen, sihteeri

Jarkko Pasi

Iiris Pöllänen

