HAKASISKOT RY
OTE PÖYTÄKIRJASTA
Aika: 1.9.2019 klo 18.00
Paikka: Oodi, Helsinki
2. ylimääräinen lippukunnankokous 1.9.2019
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.25.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Saara Peltomäki.
Sihteeriksi valittiin Annukka Pikkutupa-Vaittinen
4. Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat
Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Knaapi ja Ronja Halme
5. Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksessa olivat läsnä: Saara Peltomäki, Emilia Knaapi, Ronja Halme, Hannele Mikkonen
Vuorela, Emmi Hilasvuori ja Annukka Pikkutupa-Vaittinen.
6. Selvitysmiehet esittelevät loppuselvityksen lippukunnan varoista, veloista ja vastuista
e------- Taustayhteisöt ja jäsenyydet eri yhdistyksissä sekä rekistereissä
Hakasiskot ry:n taustayhteisöinä ovat toimineet Tapiolan seurakunta ja Lions
ClubTapiola.
Hakasiskot ry on ollut jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä/rekistereissä: Suomen
Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Espoon Partiotuki, Tapiolan alueen
partiolaiset Tapiiri ry (nyk. Tammi). Lisäksi Hakasiskot ry on kuulunut
yhdistysrekisteriin, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) sekä
en nakkoperintärekisteriin.
Jos lippukunta päätetään purkaa, valtuutetaan Saara Peltomäki (XXXXXX-XXX)
poistamaan Hakasiskot ry edellä mainituista yhdistyksistä, rekistereistä ja
järjestelmistä (ja muista mahdollisesti ilmi tulevista) sekä ilmoittamaan samalla
tarvittaville yhteistyötahoille Hakasiskot ry:n purkamisesta.

7. Lippukunnan purkaminen

Ensimmäisessä ylimääräisessä lippukunnan kokouksessa päätettiin, että lippukunta puretaan.
Lippukunnan sääntöjen mukaan lippukunta voidaan purkaa, kun...
15 § Lippukunnan purkaminen
- Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä-lippukunnan kokouksessa;-kun purkamisesta an
mainittu kokouskutsussa, ja jos kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä lippukunnan
kokouksessa tehdään päätös lippukunnan purkamisesta ja vähintään 3/4 molemmissa lippukunnan
kokouksissa äänestyksissä annetuista äänistä on purkamista kannattanut.
Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat partiotoimintaan edellä mainituista kokouksista
jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Ensimmäinen kokous pidettiin 14.11.2019 klo 18 ja silloin purkamisen puolesta äänestettiin
yksimielisesti. Toinen kokous pidetään nyt 1.9.2019 klo 18.00.
Päätetään purkautumisesta toisen kerran:
Päätetään yksimielisesti purkaa Hakasiskot ry, mikäli toiminnantarkastajilla ei ole mitään
huomautettavaa ja tehdään kokouksessa päätettävät toimenpiteet. Jos toiminnantarkastajilla
on huomautettavaa, kutsuvat selvitysmiehet lippukunnan kokouksen koolle.
Jos toiminnantarkastajilla ei ole huomautettavaa, myönnetään vastuuvapaus hallituksen
jäsenille, rahastonhoitajalle sekä puheenjohtajalle tilikaudelta 1.9.2018-31.8.2019.
Valtuutetaan Saara Peltomäki (XXXXXX-XXX) poistamaan Hakasiskot ry edellä kokouksen
kohdassa 6e) mainituista yhdistyksistä ja rekistereistä Ua muista mahdollisesti ilmi tulevista)
sekä ilmoittamaan samalla tarvittaville yhteistyötahoille Hakasiskot ry:n purkamisesta.

8. Lippukunnan omaisuudesta päättäminen, jos lippukunta puretaan
Päätetään lahjoittaa Kelotytöt ry:lle:
Partiolippukunta Hakasiskot ry:n lopettaessa toimintansa lahjoitetaan Hakasiskojen hallinta- ja
omistusosuus {½ osa) partiomaja Edenistä ja kiinteistöön liittyvästä saunasta, joka sijaitsee
Espoon kaupungilta vuokratulla tontilla (Espoo Pakankylän tilasta 1:183 Backby, 2,2 ha:n alue,
049-401-1-183) mukaan lukien ne irtaimet esineet, jotka Hakasiskot ry on majaan jättänyt.
Lahjan ehdot:
1) Edenissä lahjoitettaessa olevat Hakasiskot ry:n symbolit esim. ulkoseinässä oleva tunnus
pitää säilyttää sijoillaan.
2) Vanhoista Hakasiskot ry:n jäsenistä koostuvalla ryhmällä on oikeus yhteensä kahteen
veloituksettomaan majavuoroon (pe-su) kalenterivuodessa.
3) Hakasiskot ry vapautuu kaikista vuokrasopimukseen liittyvistä velvoitteista. Tämän
lahjakirjan päiväyksestä lukien Hakasiskot ry ei enää vastaa mistään majaan liittyvistä
käyttö-, korjaus- tai muista maksuista.
Päätetään lahjoittaa Kelotytöt ry:lle Hakasiskot ry:n tilillä olevat varat, jonka saldo 31.8.2019
on 6660,21 euroa.

Lahjan ehdot:
1} Lahjansaaja sitoutuu maksamaan lahjoitetuista varoista Hakasiskot ry:lle tulevat laskut ja
purkamiseen liittyvät kustannukset. Laskut ohjataan Kelotytöt ry:n rahastonhoitajalle.
2} Jäljelle jäävät varat tulee käyttää partiomajan Edenin ylläpitokustannuksiin.
Päätetään valtuuttaa Annukka Pikkutupa-Vaittinen (XXXXXX-XXX} siirtämään tilillä olevat
varat Kelotytöt ry:n tilille sekä lopettamaan tili (Helsingin OP-pankin tilin 572115-248625}
varojen siirtämisen jälkeen.
Laaditaan lahjakirja ja valtuutetaan Saara Peltomäki (XXXXXX-XXX} sopimaan ja järjestämään
yhteistyössä Kelotytöt ry:n hallituksen kanssa lahjoitukseen liittyvät toimenpiteet.
Hakasiskot ry:n asiakirjat ja arkisto
Päätetään arkistoida lippukunnan toimintaan liittyvät aineistot Emmi Hilasvuoren kotona.
Lippu ja arkisto toimitetaan Partiomuseoon.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.19.
Helsingissä 1.9.2019
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Saara Peltomäki
hallituksen puheenjohtaja

Ronja Halme
hallituksen varapuheenjohtaja

