Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry sääntömäärinen kevätkokous
Aika:
Paikka:

Tiistai 26.4.2022 klo 18.00 alkaen
Myyrmäki-hallin kokoustila sekä teams-palvelu.

Esityslista
1. Avataan kokous
Hallituksen puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen avasi kokouksen klo 18:11
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi ehdotettu Petri Castrénia –hyväksytään ehdotus. Sihteeriksi
ehdotettu Jani Taanonen –hyväksytään ehdotus. Pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat: ehdotettu Suvi Tahvanainen ja Johanna Järvenpää –hyväksytään
ehdotus.
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Puheenjohtaja Petri Castrén suoritti nimenhuudon osallistujalistan perusteella.
Läsnä olevia osallistujia 43, joista 34 äänioikeutettuja.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ennakkotieto
lähetetty tammikuussa 2022 ja kokouskutsu 11.4.2022.
5. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
Päätösehdotus: EVT:n hallitus esittää varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 25 € ja
kannattajajäsenmaksun suuruudeksi 25 €
Ei vastaehdotuksia, joten hyväksytään ehdotus.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
-

Laura Junttila esitteli toimintasuunnitelman lyhyesti, koko suunnitelma luettavissa
seuran nettisivuilta sekä pöytäkirjan liitteenä. Keskustelua suunnitelmasta. Petri
Castrén esitti kysymyksen luistelukoulusta, että miten saataisiin lisää uusia
luistelijoita, onko asiaa pohdittu. Laura Kiuru uusi luistelukoulu-vastaava, joka pyrkii
kehittämään toimintaa. Pyritään kehittämään markkinointia ja mainontaa eri kielillä
esim. mahdollisesti Vantaan Sanomissa mainostaminen. Facebookin puskaradiot
esitettiin hyvänä markkinointikanavana.

-

Laura Junttila esitteli talousarvion. Budjetti alijäämäinen kuten viime vuonnakin.
Tapahtumatuottoja tai varainhankintaa ei ole huomioitu budjetissa. Haastetta
aiheuttaa jäihin liittyvät epävarmuudet. Luistelukoulujen harrastemäärä tällä
hetkellä liian pieni, tavoite, että päästään 80 luistelijaan. YL puolelle uusi jako
kansallisen ja SM puolen osalta ensi kaudeksi. YL puolelle tarvittaisiin 10 luistelijaa
ja ML puolelle 20 uutta luistelijaa. Yhteistyön kehittäminen lähialueen seurojen
kanssa tuotiin esille.

Kauden 21–22 tilikausi vielä kesken, mutta arvio on, että kauden tulos jonkin verran
alijäämäinen. Maksujen korotuksia pyritään välttämään viimeiseen asti, mutta YL
luistelijamäärien ja jääkulujen vahvistuessa, tilannetta pystytään arvioimaan
uudelleen viimeistään kesän jälkeen. Vahvistettiin kausimaksut 1.5. alkaen, joissa 2 %
korotus aikaisempiin maksuihin. Sekä YL maksurakenne huomioiden uudistuneen
ryhmäjaon.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
Ehdotettiin, että lopullinen budjetti hyväksytään vasta syyskokouksessa elosyyskuussa. Tämä ehdotus hyväksyttiin.
7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksessa jatkavat 2-vuotiskauden 2021-2023 loppuun:
Suvi Tahvanainen
Jani Taanonen
Hallituksen erovuoroiset jäsenet:
Pekka Poola
Johannes Ollikainen
Valitaan hallitukseen 4 uutta jäsentä erovuoroisten ja eronneiden tilalle seuraavasti:
Ehdokkaita enemmän kuin hallituspaikkoja, joten jäsenvalinnat menevät
äänestykseen. Uudet hallitusjäsenehdokkaat esittäytyivät.

Kolme (3) jäsentä kaudelle 2022-2024 (2 vuotta)
Äänestyksen perusteella 3 eniten ääniä saanutta tulee valituiksi.
Valitaan 2-vuotiskaudelle Merja Särkioja, Päivi Sirenius ja Liisa
Hertz.

Yksi (1) jäsen kaudelle 2022-2023 (1 vuosi)
Äänestyksen perusteella eniten ääniä saaneena valitaan Johannes Ollikainen.
8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
Puheenjohtaja Anu Husu-Peltosen 2-vuotiskausi päättyy.
Ei muita puheenjohtajaehdokkaita - valitaan Anu Husu-Peltonen seuraavaksi 2vuotiskaudeksi

9. Valitaan yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
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 tulleet esitykset
Saatiin kysymykset yhdeltä jäseneltä. Laura Junttila kävi lyhyesti läpi
toiminnanjohtajan, muodostelman päävalmentajan ja hallituksen yhteiset vastaukset
kysymyksiin. Vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan kokouspöytäkirjan liitteenä
(Liite 1)

11. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti virallisen kokouksen klo 20:21.
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