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SahtiPäät 1. vuosikokous
1. Avaus
Koolle kutsuja Marjokaisa Piironen avasi kokouksen maanantaina 7.6.2004 kello 18.10
Lamminpääntie 8 rantasaunalla Veikkolassa.
2. Järjestäytyminen
Valittiin seuraavat toimihenkilöt vuosikokoukselle:
kokouksen pää ja kynäpää Marjokaisa Piironen
kynäilytarkastajapäät Elina Mäkinen ja Tarja Suhonen
äänipäät Antti Hietala ja Elina Mäkinen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi: Perustavassa kokouksessa 15.5.2004 sovittu
vuosikokouspäivämäärä tiedotettiin sähköpostitse ja puhelimitse kaikille jästipäille
19.5.2004 ja sen lisäksi SahtiPäiden Internet-sivuilla osoitteessa
http://www.freewebs.com/sahtipaat.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Läsnä olivat JT Laakso, Antti Hietala, Sari Loukkaanhuhta, Elina Mäkinen, Mika Pasonen,
Marjokaisa Piironen, Tarja Suhonen ja Viljo Mäenpää.
4. Päätyöjärjestys
Päätettiin, että kokouksen päätyöjärjestys noudattaa sääntöjen 8 § ja käsitellään kohta 10
Sääntöjen tarkastelu välittömästi kohdan 4 jälkeen.
5. Päätilitys, vuosipääkertomus ja tilipään lausunto
Todettiin, ettei näitä toiminnan juuri alettua vielä ole.
6. Päätilityksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Todettiin, ettei näistäkään tarvitse vielä päättää.
7. Toimintapääsuunnitelma ja talouspääarvio
7.1 Toimintapääsuunnitelma
- Ensimmäisenä toimintavuonna tehdään seuraavaa ja osallistutaan ainakin seuraaviin:
7.6.2004 SahtiPäiden intensiivisahtikoulutus vuosikokouksen yhteydessä
31.7.2004 Kuohutrippel ja sm-kisan alkukarsinta
7.8.2004 Sahdinvalmistuksen suomenmestaruuskilpailu Honkajoella
21.8.2004 Elojuhla Veikkolassa
15.5.2005 klo 15 Juomarauhan julistaminen, paikka vielä päättämättä
- Selvitetään pääkaupunkiseudun sahdinvalmistajat.
- Pyritään poistamaan sanan ”juovuksissa” käyttö: Tavoitteena korvata sana ”olla sahissa
tai sahtipäissään”, hätatapauksessa voi käyttää myös sanaa ”päissään”.
- Nettisivujen kehittäminen ja muu tiedottaminen.
7.2 Talouspääarvio
7.2.1 Jästipäämaksu
Jästipäämaksusta tehtiin kolme ehdotusta: 10, 15 ja 20 euroa, joista äänestettiin
sahtituoppia kohottamalla. Jotta juomista ei sekoitettaisi vahingossa äänestämiseksi,
julistettiin äänestyksen ajaksi hyvin lyhyt juomatauko, jona aikana ei saanut juoda vaan
vain äänestää. Heti äänestyksen jälkeen palautettiin juomarauha.
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Äänestyksessä noudatettiin kohdassa 10 sovittua käytäntöä.
Äänipäiden tarkistama kohotuksen tulos:
10 € ei saanut yhtään kohotusta, 15 € sai 5 kohotusta, tarkistuskierroksella minä + 4 ja 20
e sai 3 kohotusta. Eniten kohotuksia saanut ehdotus 15 € päätettiin jästipäämaksuksi.
7.2.2 Kohotusmaksu
Päätettiin, että yhteisöjäsenyys maksaa maltaita, minimi kohotusmaksu on 20 kiloa
sahtimallasta (mieluiten luomumallasta).
7.2.3 Muut tulot ja menot
Pyritään hankkimaan SahtiPäille lahjoituksia ja perintöjä.
Rahoitetaan toiminta ensisijaisesti jästipää- ja kohotusmaksuilla. Kokouksen järjestäjä voi
kerätä kokoukseen osallistujilta maksun, jolla katetaan kokouksen kulut (lähinnä syötävien
ja juotavien hankintakulut).
8. SahtiPään valinta
Valittiin yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen eli SahtiPäähän seuraavat henkilöt:
Antti Hietala, Jorma-Tapio Laakso, Sari Loukkaanhuhta, Elina Mäkinen, Mika Pasonen,
Marjokaisa Piironen, Tarja Suhonen ja Pertti Uotinen.
Päätettiin, että hallitus järjestäytyy heti vuosikokouksen jälkeen.
9. Tilipään ja varatilipään valinta
Valittiin tilipääksi Jan Williamsson ja varatilipääksi Tuomo Rautavirta.
10. Muut asiat: Sääntöjen tarkastelu
Todettiin, että sääntöluonnoksen 1. versiossa on yksi kirjoitusvirhe § 2: poistetaan
jälkimmäinen pääkaupunkiseudulla-sana.
Lisättiin § 9 loppuun:
Äänestystapauksissa tyhjäpäät eli sahdittomat tai jästipäämaksun maksamattomat ovat
äänettömiä eli he eivät saa äänestää.
11. Kokouksen päättäminen
Pää Marjokaisa Piironen päätti kokouksen kello 21.35.

Kokouksen vakuudeksi:

Marjokaisa Piironen
pää, kynäpää

Elina Mäkinen
kynäilytarkastajapää

Tarja Suhonen
kynäilytarkastajapää

