
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat Ry  PÖYTÄKIRJA 

Kevätkokous 

 

Aika maanantai 26.4.2021 klo 18.00 alkaen 

Paikka Suomen hallituksen yhdistyksille myöntämällä poikkeusluvalla 

kevätliittokokous järjestään koronaepidemian 

kokoontumisrajoitusten vuoksi Teams-etäkokouksena 

 

 

1) Avataan kokous 

Hallituksen puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen avasi kokouksen klo 18:04 

 

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa  

Puheenjohtajaksi ehdotettu Outi Wuorenheimo – hyväksytään ehdotus. 

Sihteeriksi ehdotettu Laura Junttila – hyväksytään ehdotus. 

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: ehdotettu Johannes Ollikainen Emma Marjakoski – 

hyväksytään ehdotus. 

 

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  

Puheenjohtaja Outi Wuorenheimo suoritti nimenhuudon osallistujalistan perusteella. Läsnä olevia 

osallistujia 45 joista 27 äänioikeutettuja. 

 

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Ennakkotieto kokouksesta lähetetty 31 päivää ennen (26.3.) ja virallinen kutsu 14 päivää ennen. 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5) Esityslista 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli esityslistan. Ei muutoksia esityslistaan. 

 

6) Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus 

a. Päätösehdotus: EVT:n hallitus esittää varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 25 € ja 

kannattajajäsenmaksun suuruudeksi vähintään 25 € 

Ei vasta ehdotuksia, joten hyväksytään ehdotus. 

 

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

a. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Laura Junttila esitteli toimintasuunnitelman lyhyesti, kokonaisuus luettavissa seuran 

nettisivuilta sekä pöytäkirjan liitteenä. 

Kimmo Luoma esitteli kauden 20–21 taloutta. Kauden jälkeen pieni ylijäämä. Kausi 21–22 

päästään toivottavasti aloittamaan positiiviselta pohjalta. Vaikeasta kaudesta 20–21 

huolimatta, kassavirta on kunnossa. 

Anu Husu-Peltonen esitteli talousarvion. Budjetti rakennettu hieman eri tavalla edellisistä 

kausista poiketen. ML -17 luistelijaa kauteen 20–21 verrattuna. YL lähes sama määrä, 

mutta T3 (ent T5-6) -4 täysin maksavaa luistelijaa.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytty sellaisenaan. 

 

8) Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

a. Hallituksen puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen on ilmoittanut jatkavansa 2-vuotiskauden 

loppuun asti kevääseen 2022. 

b. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

c. Hallituksessa jatkavat 2-vuotiskauden 2020–2022 loppuun: 

i. Johannes Ollikainen 



ii. Pekka Poola 

d. Hallituksen erovuoroiset jäsenet: 

i. Tommi Fäldt, ei asetu ehdolle 

ii. Anna Waaramäki, ei asetu ehdolle 

e. Hallituksesta eroaa kesken 2-vuotiskauden: 

i. Kimmo Luoma, ei asetu ehdolle 

f. Hallituksesta myönnetty ero 13.3.2021:  

i. Laura Junttila, siirtynyt seuran toiminnanjohtajaksi, ei asetu ehdolle 

g. Valitaan hallitukseen 4 uutta jäsentä erovuoroisten ja eronneiden tilalle seuraavasti: 

i. Kolme (3) jäsentä kaudelle 2021–2023 (2 vuotta) 

1. Ehdotettu Suvi Tahvanainen – Hyväksytään ehdotus 

2. Ehdotettu Jani Taanonen – Hyväksytään ehdotus 

 

ii. Yksi (1) jäsen kaudelle 2021–2022 (1 vuosi) 

1. Ehdotettu Mikko Marjakoski – Hyväksytään ehdotus 

 

9) Valitaan yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

a. Päätösehdotus: EVT:n hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi Neonaudit Oy, Sari Hakola 

Ei vasta ehdotuksia, joten hyväksytään. 

 

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

a. Määräaikaan mennessä jäsenistöltä ei ole tullut hallituksen esityksiä käsiteltäväksi 

kokouksessa 

b. Esitellään seurakyselyn alustavat tulokset 

Vastauksia 145 (ML 63%, YL 21%, LUKO 16%). Seuran kokonaisarvosana 3,41/5. 

 

11) Päätetään kokous 

Puheenjohtaja päätti virallisen kokouksen klo 19:02. 

 

Kohta 10 b) käsitelty virallisen kokouksen ulkopuolella. 

 

Allekirjoitukset: 

 

X
Anu Husu-Peltonen

EVT Puheenjohtaja

  

X
Laura Junttila

Sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

X
Johannes Ollikainen

  

X
Emma Marjakoski

 
  


