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Paikka: WLM Mökki, Huittisten Keila- ja pelihalli 

Paikalla: #1, #4 #99, #42, Yykke, Harakka, Reunanen A., Järä, Jylhä 

Jakelu: Whatsup, Facebook, www.wanhanliitonmiehet.com/jäsenet 

 

Asiat: 

 

1: Jäsenmaksu asiat  

Keskustelua jäsen maksuista. Pihlavalla lisäaika ja maksu tulossa. 

Tarkkanenkin oppinut käyttämään verkkopankkia, erikoismai-

ninta tästä. 

 

2: Muuta nillitystä   

Harakka epäili, että äänestys laiva reissusta olisi mennyt jotenkin 

pieleen. Tilannetta koitettiin keskustella auki, mutta ei se tainnut 

aueta. Meni kuitenkin näin: 

 

Päätöksessä 23.4.16 päätettiin näin (suora lainaus pöytäkirjasta). 

” Päätetty maksimijäsen määräksi 20. Liittoon ehdotettu ja 

kannatettu Tommi Haavistoa. Tommin pitää kuitenkin suorit-

taa pääsykoe ennen virallista jäsenyyttä seuraavassa tilaisuu-

dessa. Pyritään, että 15 olisi aina paikalla ”virallisissa”. 

 

ja 

 

” Kovalla innolla Viking Gabriella 16.9.2016. Asiasta kuiten-

kin äänestetään vielä lähempänä, että onko riittävästi lähti-

jöitä (15). Liitto ei osallistu matkan kustannuksiin eikä muihin 

järjestelyihin. Kokous pidetään laivalla ja myös hameväki saa 

osallistua matkaan, ei kokoukseen.” 

 

Eli siis todettiin, että äänestys ei siis ollut aiheesta, että missä 

palaveri pidetään, vaan siitä lähteekö riittävä määrä poruk-

kaa laivalle. Tulos oli kuitenkin 11 lähtijää laivalle joka ei riitä 

virallisen kokouksen pitämiseen. 

 

Kyselytutkimuksen sisältö oli ehkä harhaan johtava ja ne henkilöt 

jotka asiasta kovimman vaivan ovat nähneet eivät edes olleet pai-

kalla, mutta kysely oli siis tarkoitettu pöytäkirjassa mainittuun asi-

aan, eikä siihen, että missä kokous on. Lähteekö riittävä määrä 

sakkia laivalle? Muuten mentiin vanhan kaavan mukaan, koska 

jos Huittisissa ei saada riittävää osaan ottoa ei sitä tule laivalla-

kaan. 
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#4 ehdotti, että sääntöjä pitää muuttaa niin, että vain sillä hetkellä 

kokouksissa paikalla olijat saavat vaikuttaa äänestysten tulokseen.  

 

Pöytäkirjassa 17.9.16 on kuitenkin asiasta maininta, suora lai-

naus: ” Päätettiin, että jos ei osallistu virallisiin palavereihin 

niin on näistä äänestettävistä asioista siltä osin ulkona.” Eli jä-

senet jotka, ovat virallisissa kokouksissa (avaus, päätös) paikalla 

niin voivat äänestää. Ei siis koske mahdollisia saunailtoja tms. ky-

selyitä. 

 

Mistään asiasta ei voida äänestää saunailloissa tms. varjopalave-

reissa. Tämä taas sen vuoksi, että liitto ei ole toivottavasti elämän 

ensisijainen tarkoitus vaan tulee se vasta sitten muiden menojen 

jälkeen. Elämän tilanteet ovat erilaisia, joten paikalla olemista ei 

vaadita vaan äänioikeus on silti vaikkei saunailloissa olekaan. 

 

3. Jäsen politiikka 

Tuli pari uutta jäsenehdotusta Unttulta ja Yykkeltä. Molemmat 

saivat negatiivisia ääniä, joten asiasta ei enempää keskustella. 

 

Jäsen politiikasta keskusteltiin kuitenkin Järän vanhan aitan oven 

ympärillä sen verran, että useiden henkilöiden pitää uusi jäsen tun-

tea ja jäsenestä tulee olla myös jotain hyötyä WLM tai sen jäse-

nille. 

 

4. Tiedotus 

Hoidetaan Whatssupilla pääsääntöisesti. Facebook ja www.wan-

hanliitonmiehet.com myös käytössä tarpeen mukaan. Rami mai-

nitsi, että muidenkin WLM kuvia saisi tulla muiltakin kuin Un-

tulta, niiden ei tarvitse olla aina ulkomailta. Edes Unttu ei ole käy-

nyt missään pitkään aikaan, epäiltiin, että löyly on kiukaasta vä-

hissä? 

 

5. Päätös demokratia 

Oli myös saunassa keskustelua tasapuolisuudesta äänestyksissä. 

#1 kertoi kuitenkin tilanteen olevan seuraava: Liitto ei ole demo-

kratia niin kauan kuin jäsenet ovat eri sykkeellä toiminnassa mu-

kana. Siihen asti WLM toimintaa hoidetaan tietyllä diktatuurilla.  

 

Tarkoittaa: Toiset tekevät paljonkin asioita WLM hyväksi ja toiset 

ovat vain mukana saunailloissa ja ehkä ovat ostaneet vaatteita. Tä-

ten jäsenet eivät voi olla samanarvoisia sanomisissaan. Alun perin 

mistä liitto on, liikkeelle lähtenyt: on kanava, jossa samanhenkiset 

tyypit saavat jotain toimintaa normaalin ”arkisen” toiminnan tu-

eksi ja viihdykkeeksi sekä mahdollisesti tätä kautta tulee jossain 

määrin liikuttuakin. Liiton tarkoistus on kuitenkin lähinnä viih-

dyttää ja rikastuttaa normaalia arkea. Tätä asiaa ei olla mitenkään 

muuttamassa. Liitto ei siis ole puolue eikä velvoita muuhun kuin 

jäsenmaksuun. Jäseniltä toivotaan kuitenkin WLM ilosanoman
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levittämistä laajalle alueelle. Sekä paikalla olemista virallissa ko-

kouksissa. 

 

Untu esitti eroanomuksen jota ei hyväksytty. Keino erota liitosta 

on jättää maksu laahaamaan ja aina voi olla osallistumatta toimin-

taan. 

 

       

 

6. Kauden päätös 

21.5.2017. Jos ei onnistu jäsenmäärällä 15 niin sitten muutetaan 

aikaa.        

  

7. Kokous 

 

Vain Teemu Haavisto oli ymmärtänyt mistä kokouksessa on kyse. 

Tarkoitus oli, että keskustellaan siitä, miten WLM 10 v. asia tuo-

daan julki. Eli jostain tempauksia ja tarjouksia yms. WLM nimissä. 

Esim. Kesportissa tarjoustempaus, jossa vaikka WLM joukku-

eesta joku myymässä tai jotain vastaavaa, joku haastepeli jotain 

vastaan samaan tyyliin kun tekonurmeen kerättiin 1080e. Keila-

hallilla voisi olla joku tapahtuma tämän varjolla. Voisi olla, vaikka 

erilaisia haastepelejä tai olisiko mahdollista saada joku nimek-

käämpi Huittisiin tekemään jotain…Asiassa ei saatu mitään ai-

kaiseksi, mutta tietoja kerätään niin päättäjäisiin mennessä. Jäse-

net voivat itse miettiä mitä saisivat aikaseksi tässä asiassa. 

 

  

Laatinut: 

20.2.2017 RP 

 

Tarkastanut: 

20.2.2017 TH 


