
 

8.10.2015 klo 16:00 

Wuolteen kartano, Hämeenlinna 

 

Syyskokous 2016 

Läsnä 21 henkilöä 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja KristiinaXL avasi kokouksen klo 15:15. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin KristiinaXL. 

 

3. Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan 

valitseminen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Gisela Forss, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Anukatariina ja Tuula-Marika. 

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Yhdistyksen vahvistetut säännöt, esittely 

Merkittiin tiedoksi PRH:n 6.10.2016 hyväksymät yhdistyksemme säännöt. Susanne 

Vivian lupasi päivittää säännöt nettisivuillemme. 

 

7. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017, liite. 

 

8. Jäsenmaksu vuodelle 2017 

Päätettiin jäsenmaksuksi 20€ vuodelle 2017. 

 

9. Talousarvio vuodelle 2017 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017, liite. 

 

10. Eron myöntäminen hallituksen läheisjäsenelle ja uuden valinta kauden 2017 loppuun 

Läheisjäsen Sini-Tuulia ilmoitti eroavansa hallituksesta kesken kauden. Ero 

myönnettiin. Hallitus esittää läheistoimikunnan esityksen mukaisesti Marika 

Potjomkina-Heikkistä hallitukseen jäljellä olevaksi kaudeksi seuraavaan 

syyskokoukseen asti. 
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11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenien valinnassa käytetään seuraavia periaatteita: 

a) varsinainen jäsen ja läheisjäsen eivät voi olla yhtä aikaa hallituksessa 

b) hallitukseen kuuluu yksi (1) läheisjäsen 

c) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja 

Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen 

lähettäneiden joukosta. Erovuoroisia ovat Helga, Gisela ja Tiga.  

 

Helga ja Tiga ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen. Marika 

Tiittinen ja Tuija Vanamo sekä TaruNina Puro ovat ilmoittaneet halukkuudestaan tulla 

valituksi hallitukseen. 

 

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Tiga, Marika Tiittinen, Tuija 

Vanamo, TaruNina Puro ja Helga Leinonen. Suoritettiin vaali ja äänet jakautuivat 

seuraavasti: 

Tiga 3 

Marika 15 

Tuija 18 

TaruNina 17 

Helga 5 

 

Hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi tulivat valituksi Marika Tiittinen, Tuija 

Vanamo ja TaruNina Puro. 

 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017 

Valittiin Jaana Namunen ja Tuula-Marika varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi ja Riitta 

Turunen varatoiminnantarkastajaksi.  

 

13. Yhdistyksen edustajat SETA:n edustajakokoukseen sekä valtuuston kokoukseen 

Valittiin yhdistyksen edustajiksi edustajakokouksessa 26.-27.11.2016 KristiinaXL, 

Tuija Vanamo ja Anukatariina sekä varalle Susanna Siren. 

Valittiin yhdistyksen edustajaksi kevään valtuuston kokoukseen KristiinaXL ja hänen 

varahenkilöksi Tuija Vanamo. 

 

14. Muut henkilövalinnat (ohjelmavastaava, seminaariviikonlopun pitopaikan 

etsintäpartio) 

Todettiin tarve Hauhon ohjelmavastaavaksi, mutta siirrettiin asia hallitukselle. 

Seminaariviikonlopun etsintäpartiota ei valittu vaan asian valmistelu siirrettiin 

hallitukselle. Vuosi sitten on linjattu, että paikkaa valittaessa tulisi huomioida 

yksityisyys (voidaan varata vain meille) ja sijainti (Helsinki, Turku, Tampere, Lahti 

vinoneliöstä sekä Jyväskylän seutu). 

 

15. TransHelsinki 2016, työelämäseminaari, yhteisjuhlat FemF, DwC, Transforce 

Järjestämme yhdessä FemF ja TransForces –tahojen kanssa TransHelsingin etko-bileet 

12.11.2016. Pääsymaksuksi järjestävät tahot ovat päättäneet 3 euroa. DwC:n 

ohjelmallinen osuus on itämainen tanssiryhmä (Anukatariina mukana) ja 

burleskiesitys (Hanna-Mari Huurinainen mukana) sekä laulurunoesitys (Ines 

Westermark). Näistä ei aiheudu kuluja yhdistykselle. 

Merkittiin tiedoksi DwC:n anti TransHelsinki-viikolle, joka on työelämäseminaari 

15.11.2016 klo 16:30, josta ei aiheudu kuluja yhdistykselle. 
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16. Kotisivujen ylläpito 

Susanne Vivianin johdolla ollaan siirtämässä nykyisten nettisivujen tiedot uudelle 

alustalle ja kehitystyö jatkuu sen jälkeen. 

 

17. Vuoden 2017 tapaamisten ajankohdat ym. 

Päätettiin ajankohdiksi: 

17.-19.2.2017 Turku, teatteriviikonloppu, Logomossa on 18.2.2017 musikaali Tom of 

Finland –esitykseen vielä tilaa. Liput tulevat maanantaina 10.10.2016 myyntiin. Kukin 

varaa itse oman lippunsa. 

19-21.5.2017 Hauho (tai jokin muu paikka) 

29.9.-1.10.2017. Hauho (tai jokin muu paikka) 

 

18. Muut esille tulevat asiat 

Käsiteltiin Marika Tiittisen ehdotus: ”Esitän, että yhdistyksen sääntömääräisiä 

kokouksia ruvetaan pitämään eri puolella Suomea. Näin saadaan yhdistys tutuksi eri 

paikkakunnilla asuville transvestiiteille ja voidaan samalla rohkaista heitä tulemaan 

pois kaapista. Samoin voidaan edistää vertaistukiryhmien syntymistä, kun 

kokouspaikkakunniksi valitaan sellaiset paikat, joissa toimii Seta ry.” 

Päätettiin siirtää asia hallitukselle. 

 

Todettiin, että virallisena tiedotuskanavana toimii puuteri.org. Jokaisen tulee itse 

luoda sinne käyttäjäprofiili ja Susanne Vivian lisää pyynnöstä käyttöoikeudet DwC:n 

alueelle. 

 

Ulla kertoi Hilkka Laineen terveiset kaikille. 

 

19. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:57 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Puheenjohtaja KristiinaXL Sihteeri Gisela Forss 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

Anukatariina Tuula-Marika 


