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Kotkan Taitoluistelu ry:n kevätkokous 

 

Aika: perjantai 20.5.2022 klo 17.00 

Paikka: KAT’S Cafe, Vesivallinaukio 10, 48600 Kotka 

Läsnä: 

Agafonova Jekaterina 

Ahokas Pia 

Hyökki Heidi 

Lebedeva Tatyana ja Suntsev Makar 

Näsänen Suvi 

Päivänne-Andersson Henna 

Savenius Salla 

Vapalahti Maria 

Vuorinen Oxana 

 

1. Avataan kokous 

Kotkan Taitoluistelu ry:n puheenjohtaja Oxana Vuorinen avasi kokouksen klo 17.08 ja 

toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

ääntenlaskijat 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oxana Vuorinen, sihteeriksi Pia Ahokas ja 

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jekaterina Agafonova ja Heidi Hyökki.  

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

Sihteeri piti nimenhuudon. Todettiin paikalla olevan kymmenen henkilöä, joista 

yhdeksän äänioikeutettua jäsentä. 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Seuran sääntöjen 10 §:n mukaan kevätkokous on pidettävä helmi-toukokuussa. Kutsu 

varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran 

internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin. 

Kutsut lähetettiin kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnä olevien määrästä. 

Näin ollen todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana 

toimikautena 

Taitoluistelu. 

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

Päätettiin jatkaa jäsenyyttä Suomen Taitoluisteluliitossa. 

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

Nykyiset jäsenmaksut: lapsi 20 €, aikuinen 25 €, perhe 45 € ja kannattajajäsen 20 € / 

kausi. Vahvistettiin kaudelle 2022–2023 samat maksut kuin kuluvalla kaudella. 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Käsiteltiin johtokunnan laatima suunnitelma kauden 2022–2023 toiminnasta sekä ensi 

kauden talousarvioehdotus (liitteet). Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

9. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle 

Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan jäseniä tulee olla 3-7 ja varajäseniä 3-7. 

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi (1.7.2022-

30.6.2024). 

Nykyinen johtokunta: 

Puheenjohtaja 

Oxana Vuorinen 

Varsinaiset jäsenet 

Pia Ahokas 

Riikka Eränen (eroaa) 

Suvi Näsänen (erovuorossa 2022) 

Salla Savenius 

Piia Vainikainen 

Maria Vapalahti 

Varajäsenet 

1. Henna Päivänne-Andersson 

2. Miia Kiiski 

3. Oksana Tomashevich 

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Suvi Näsänen ja Heidi Hyökki 4. varajäseneksi. 
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10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä 

varatoiminnantarkastajia 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jekaterina Agafonova ja varalle Jari Vapalahti. 

11.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on 

jäsenenä 

Suomen Taitoluisteluliitto: Maria Vapalahti ja Oxana Vuorinen 

12. Käsitellään muut asiat 

Vastuuvalmentaja koki valtakunnallisen leirityksen tärkeäksi pienille luistelijoille. 

Leireillä hyvät valmentajat. 

Vastuuvalmentaja ehdotti tintit-sarjan luistelijoille omaa kotikisaa. Mietittiin kilpailua, 

johon kutsuttaisiin KoTan lisäksi kaksi muuta seuraa. 

Vastuuvalmentaja toivoi, että järjestetään joulunäytös. Se olisi mukava kokemus 

luistelukoululaisille ja harrastajille. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että pyritään 

järjestämään pienimuotoinen joulutapahtuma. Huomioitava käytössä olevat resurssit. 

Vastuuvalmentaja toivoi ensi kaudella kolmelle menestyvälle 18-vuotiaalle 

kilpaluistelijalle vapautusta jäähallin harjoitusvuoromaksuista. (Maksut eivät koske 

kotkalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen junioreille tarkoitettuja harjoitusvuoroja.) 

Sihteeri ja rahastonhoitaja ovat kaupungille lähetettävän anomuksen jo luonnostelleet. 

Keskusteltiin erilaisista varainhankinnan keinoista: 

• Suvi Näsänen kysyy Säästöpankista uutta sponsorisopimusta luistelukouluun. 

• Mietittiin, olisiko mahdollista saada Googlen palvelinkeskus Haminassa 

sponsoriksi.  

• Arpajaiset tuottavat melko hyvin (palkinnot paikallisilta yrityksiltä). 

• Yrityksille järjestettävät tapahtumat tuottavat myös hyvin melko pienellä 

panoksella. 

• Jäädisko; kaveri mukaan. 

• Käyttämättä jääville lisäjäille voisi myydä synttäripaketteja (vrt. keilahallit). 

 

Keskusteltiin, miten saataisiin uusia luistelijoita seuraan. Elokuussa voitaisi houkutella 

päiväkotiryhmiä ja eskareita luistelemaan. Valmentaja ja luistelija voisivat vierailla 

päiväkodeissa. Luistelukouluun kaverikertoja. 

13. Päätetään kokous 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.53. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Oxana Vuorinen, puheenjohtaja  Pia Ahokas, sihteeri 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Jekaterina Agafonova   Heidi Hyökki 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

LIITTEET Toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2022-30.6.2023 

 Talousarvio 2022–2023 


