
Keljon viesti RY:n Kokouspöytäkirja

Vuosikokous

30.3.2022

Voimistelu-ja urheiluseura Keljon Viesti ry:n vuosikokous Valorinteellä 30.3.2022

Aika 30.3.2022 klo 18.00-19.45

Paikka Valorinne 

Osallistujat ks. erillinen liite

1. Kokouksen avaus

– Puheenjohtaja Petri Hagman avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt

– Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Hagman.
– Kokouksen sihteeriksi valittiin Petri Lindfors.
– Kokouksen äänteenlaskijoiksi valittiin Matti Keskiniemi ja Rolle Ahlroos.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkistajat

– Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Keskiniemi ja Rolle Ahlroos.

5. Asialistan hyväksyminen

- Asialista esitettiin ja hyväksyttiin.

6. Hallituksen kertomus seuran toiminnasta 2021

- Kuultiin hallituksen kertomus seuran toiminnasta.

7. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- Kuultiin edellisvuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistus

- Vahvistettiin edellisvuoden tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuunvapaus



9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
-  Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 3 §:n mukaisesti
-  Vahvistettiin jäsenmaksun suuruus hallituksen esityksen mukaisesti (20 €)

11. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2022
-  Päätettiin hallituksen kooksi kuusi jäsentä. 

- Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Petri Hagman
- Valittiin hallituksen jäseniksi Janne Riekkinen, Petri Lindfors, Sini Mattila, Pekka Seppälä ja Ari-
Pekka Hyyppä

12. Toiminnantarkastaja ja varahenkilö
-  Valittiin toiminnantarkastajaksi Heikki Tervakangas, varahenkilöksi valittiin Markku Taipale

13. Jaostot ja niiden jäsenet
-  Painonnostojaosto jatkaa toimintaansa. Puheenjohtajana Janne Riekkinen ja sihteerinä Petri Lindfors

14. Seuran koolle kutsumistapa sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla
-  Päätettiin seuran koolle kutsumistavaksi ilmoitus internet-sivuille. Voimailusalin ilmoitustaululle 
lisätään myös lisätiedotus

15. Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut asiat
-  Keskusteltiin salin aukioloajoista. Harkitaan valojen ajastusta salin aukioloaikoihin sovitettuna.
- Hyväksyttiin ISS:n tarjous tilojen siivouksesta. Päätettiin valtuuttaa Petri Hagman allekirjoittamaan 
sopimus.
- Päätettiin hankkia saniteettituotteita ISS:ltä
- Päätettiin hyväksyä esitys salimaksujen nostoista 1.9.2022 alkaen. Uudet hinnat 1.9.2022 alkaen:
1 kk 30 €, 3 kk 75 €, 6 kk 140 €, 12 kk 230 €
- Päätettiin hankkia toinen ilmalämpöpumppu. Esitetään hankintaa järjestöyhdistykselle.
- Keskusteltiin henkilöiden vapautuksista salimaksuista. Päätettiin, että salimaksuista voi saada 
vapautuksen yleishyödyllisiä töitä vastaan.
- Päätettiin pyytää vuokraa välineistön mahdollisista lainaamisista isompiin kisatapahtumiin, joissa 
järjestävä seura tekee tuntuvaa voittoa. Rikkoutuneet välineet pitää aina korvata. Seuran hallitus 
määrittelee vuokran suuruuden.
- Keskusteltiin vuoden 2024 seuran 80-vuotisjuhlavuodesta. Päätettiin pitää viralliset juhlat.

16. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 19.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Hagman Petri Lindfors
Hallituksen puheenjohtaja Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Matti Keskiniemi Rolle Ahlroos
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