
   

 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Aika Ti 28.7.20120 

Paikka Ristamäentie 13, Hämeenkyrö: Yhteiskoulun lukio, aulan kokoustila 

 

ESITYSLISTA: 

1. Kokouksen avaus 

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2019- 2020 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien valinta 

9. Toiminnantarkastajan, hänen varamiehensä ja rahastonhoitajan valinta 

10. Vakiovuoroisten ohjausryhmien kauden pituus 

11. Jäsen- ja lukukausimaksut 

12. Matkakorvaukset ja koulutukset 

13. Osto- ja koulutuspalvelut 

14. Päätoimisen työntekijän palkkaus 

15. Ensi kauden avainten haltijat ja ohjauspäivien vastuuhenkilöt yhteiskoulun ja Mahnalan salilla 

16. MyClub ja Yhdistysavain jäsenpalvelut, laskutusjärjestelmä ja perintä 

17. Muut asiat  

18. Kokouksen päättäminen 
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Hallituksen esitykset 

• Syyskausi 17.8.-13.12.2020 ja Kevätkausi 11.1.-16.5.2021 perusryhmille 

• Taitoryhmille kauden pidennys ja lisäksi kesäkausi sovitaan erikseen kilpailujen ja tarpeen 
mukaan. 

 

• Jäsenmaksut 10€/ kausi. Laskutetaan kausimaksun mukana 

• Lukukausimaksut laskutetaan kolmessa erässä koronaepidemian varalta. 

• Lukukausimaksut: 
 

Taaperot, Voimistelukoulu 3-6- vuotiaat, Pojat ~5-7v 3 x 24= 72 

7- vuotiaat, Telinetaituri Leijonat 3 x 27= 81 

Telinetaituri Tiikerit 3 x 34 = 102 

Parkour (Junior) 3 x 34 = 102 

Parkour (JunnuParkour ja Nuoriso-& AikuisParkour) 3 x 37 = 111 

Telinetaituri Pantterit ja -Gepardit x 1/ vko 3 x 37 = 111 

Oheistreenit (telinetaitureille ja taitoryhmille) 3 x 20 = 60 

Taitoryhmät x 1/vko 3 x 60 = 120 

Taitoryhmät x 2/ vko 3 x 60 = 180 

Taitoryhmät x 3/ vko 3 x 80 = 240 

Taitoryhmät x 4/ vko 3 x 100 = 300 

Taitoryhmät x 5/ vko 3 x 117 = 351 

Aikuisten Akrobatia/ Telinevoimistelu 3 x 40 = 120 

Aikuisten Akrobatia ja Telinevoimistelu 3 x 57 = 170 

Oikeesti aikuiset ryhmä x 1/ vko 3 x 24 = 72 

Aikuisten kertamaksu 10 

Taitoleiri (Ei perhealennuksia) 20 

  

Perhealennus -9€/ kausi/ jokainen perheen jäsen. (Lasku jaetaan 3 osaan syyskaudella 2020). 

Perhealennuksen saa, kun samasta perheestä voimistelee enemmän kuin 1 jäsen 

Lukukausimaksuihin sisältyy jäsenmaksu 20€ (maksetaan 10€/ kausi). 

Kertamaksuperusteisesti käyville jäsenmaksu sisältyy kertamaksuun. 

Kertamaksuperusteisesti käyville ei kuulu perhealennus. 

Pyhäpäivinä ja koulun loma-aikoina ei ole harjoituksia. 

 
 
 



• Matkakorvausten suuruus ja myöntämisen perusteet 
o Matkakorvaus vuonna 2020 on omalla autolla 0.43€/ km. Kevätkauden matkakorvauksen 

suuruus määräytyy lain mukaan: seura maksaa suurimman korvauksen, mitä yhdistys voi 
myöntää. Matkakorvaukset tarjotaan kaikille vastuu- ja apuohjaajille ohjausmatkoista. 
Matkakorvaushakemus tulee antaa puheenjohtajan hyväksynnän jälkeen 
toiminnanjohtajalle viimeistään viikko kauden päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei huomioida. Korvaukset maksetaan syys- ja kevätkauden osalta erikseen. 
Matkakorvauksia voidaan maksaa kauden aikanakin pj erillispäätöksellä. 

o Lisäksi matkakorvauksia voidaan maksaa edustus-, koulutus- ja välineiden hankinta-/ 
korjausmatkoista.  
 

• Seura järjestää koulutuksia koulutuslisenssin puitteissa tarpeen mukaan.  

• Taso I pyritään saamaan mahdollisimman monelle ohjaajalle koulutuslisenssikaudella 2019-2020. 
Lisäksi seuran puolesta pidetään vähintään kerran kaudessa sisäinen koulutus. Muihin 
koulutuksiin voi anoa lupaa hallitukselta. Pidempiin koulutuksiin voidaan myöntää myös 
ruokaetuus. 
 

• Seura voi ostaa ohjaaja- ja koulutuspalveluita.  

• Ehdotetaan jatkettavaksi ostopalveluna osa voimisteluryhmien ohjauspalveluista 
ohjausryhmäperusteisena. Ohjauskorvaus/ ryhmä/ päivä olisi 15€ niin ohjaustyöstä kuin 
edustustehtävistä vastuuvalmentajille, jotka ohjaajat enemmän kuin yhtä ryhmää 
päävastuullisena.  

• Ohjaaja voi hakea halutessaan palkkiota kauden lopussa. 

• Seuran päätoimisen työntekijän palkka pysyy ennallaan koronatilanteen vuoksi.  

• 2019-2020 kauden avainten haltijoiksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä 
o Iivari Hyvönen 
o Sinikka Jatala 
o Elisa Lehtinen 
o Ulrika Rissanen 
o Heli Viitaniemi 

• Yhteiskoulun ja Mahnalan salipäivien vastuuhenkilöksi ehdotetaan Ulrika Rissasta. 
 

 

• MyClub toimii jäsenrekisterinä ja laskutusjärjestelmänä 

• Visma Financial Solutions hoitaa perinnän 

• Yhdistysavaimella säilyy internetsivut 


