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1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous 18:34. 
 
 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
ääntenlaskijaa  
Valitaan puheenjohtajaksi Anne Kivimäki 
Sihteeriksi Johanna Eväsoja 
Pöytäkirjan tarkastajiksi Jarkko Hakkola ja Satu Tikkaoja 
Ääntenlaskijoiksi Jarkko Hakkola ja Satu Tikkaoja  
 
 
 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
 
Läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet: Kirsi Koivisto, Johanna Eväsoja, Sylva Hautamäki, 
Jarkko Hakkola, Anne Kivimäki, Satu Tikkaoja ja Liisa Lähdesmäki. 
 
 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu seuran internet 
sivuilla 14 vrk aiemmin.  
 
 
 

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- tai toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama 
toiminnantarkastuskertomus. 
 
Kirsi Koivisto kertoi vuoden 2019 tilinpäätöksestä (Liite 1). Tulos vuodelta 2019 oli n. 9000e 
huonompi kuin vuonna 2018. Painotukset vuosilla olivat erit: kilpailumaksuja oli samat 
määrät, mutta 2019 oli enemmän valmennus ja lupamaksuja. Kanttini tuotot vuodelta 2019 
olivat hyvät ja lahjoituksia saatiin enemmän kuin aiempina vuosina. Kisatuotot olivat 
suunnilleen samat vuosina 2019 ja 2018. Tavoitteena vuodella 2020 on saada nollatulos. 
Huomattavan iso kuluerä aiempiin vuosiin verrattuna olivat Aluekoulumestaruuksien 
järjestämisestä aiheutuneet tuomareiden matkakulut.  
 
Vuoden 2019 tilikauden tappio oli 6364e.  

 



 
 
 
 
Esitys: 
Tilikauden 2019 tuloksen läpikäymisen jälkeen keskusteltu taloustietojen tärkeydestä 
päätöksenteon tukena. Ehdotettu talouskatselmusta jokaisen kokouksen yhteydessä, mikä 
ollutkin käytäntö vuoden 2020 kaikissa kokouksissa.  
 
Kirsi Koivisto ehdottaa pohjalaskelmien tekemistä eri tapahtumista, esim. este ja koulukisat 
keskimääräisillä osallistujamäärillä. Pohjalaskelmien myötä tiedettäisiin suunnilleen 
minkälaiset kulut ja tulot on odotettavissa tietyn tapahtuman järjestämisestä. Rahankäyttöä 
pystytään ennakoimaan aiempaa paremmin.  
 
 
Anne Kivimäki kertoi vuoden 2019 toimintakertomuksesta (Liite 2) ja 
toiminnantarkastuskertomuksesta (Liite 3).  
 
Päätös:  
Pidetään jokaisen kokouksen yhteydessä talouskatselmus, mikä toteutunutkin 
alkuvuodesta asti.  
 
Kirsi Koiviston ehdotus pohjalaskelmien laatimisesta eri tapahtumille saa kannatusta.  
 
 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 
 
Esitys:  
Toiminnantarkastuksessa suositeltu vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja muille 
vastuuvelvollisille.  
 
Päätös:  
Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille 
vastuuvelvollisille.  
 
 

7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat 
muut asiat 
Jäseniltä ei ole tullut muita asioita käsiteltäväksi kokouksessa.  
Keskustellaan kilpailujen järjestämisestä ja SRL laatimasta ohjeistuksesta kilpailujen 
järjestämisestä Korona rajoitukset huomioiden. Todetaan yhteisesti, että Raviskan 13.9.20 
kilpailujen suunnittelu tulee aloittaa ajoissa.  
 
Tulojen hankintaan ehdotetaan seuravaatteiden myyntiä.  

 
 
 

8. Kokouksen päättäminen 



Päätetään kokous 19.22 

 

 

__________________________ _________________________ 

Jarkko Hakkola Satu Tikkaoja  


