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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 Aleksi Marttila ja Matti Keskiniemi.
4. Valitaan pöytäkirjan tarkistajat
– Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ari-Pekka Hyyppä ja Sini Mattila.
5. Asialistan hyväksyminen
- Asialista esitettiin ja hyväksyttiin.
6. Hallituksen katsaus seuran taloustilanteeseen
- Kuultiin hallituksen katsaus taloustilanteeseen ja todettiin sen olevan hyvä.
7. Käteismaksuihin liittyvät epäselvyydet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet
- Kokouksessa päätettiin, että Risto Hård on menettänyt luottamuksen ja hänet päätettiin erottaa seurasta
yksimielisesti
- Risto Hårdille oli varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei kuitenkaan monista pyynnöistä
huolimatta kuitenkaan saatu. Jäsen on ollut tietoinen, että hänet voidaan kokouksessa erottaa seurasta.
- Erottamisperusteina soveltuu yhdistyslain 14 § kohdat 1) ja 2).

8. Muut asiat
- Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki Erkki Parkkosen muistolle.
- Itsenäisesti käyvien alle 18-vuotiaiden sekä valmennettavana käyvien alle 18-vuotiaiden maksettava
seuran jäsenmaksu salin käyttöoikeuden saadakseen kuten säännöissä sanotaan. Itse
valmentajat/ohjaajat maksavat normaalin salin käyttömaksun. Pieniltä lapsilta ei ole
tarkoituksenmukaista edellyttää salikorttia/jäsenmaksua.
- Kortittomia ulko-oven koputtelijoita ei päästetä sisään. Jäsenten toimimattomat/vanhentuneet kortit
tutkitaan, jos mahdollista.
- Maksetulla salikortilla vain yksi henkilö sisälle, jotta Painonnostoliiton ohjetta 13.8.2020 alkaen
pystytään noudattamaan. Se on ainoa keino tartuntaketjujen jäljittämiseksi. ”Harjoitusten järjestäjän on
pidettävä kirjaa harjoituksiin osallistuneista mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi”
- Linjaus vapaa- ja kunniajäsenten sekä kunniapuheenjohtajien salinkäyttöoikeudesta. Päätettiin, että
Jussi Oikarinen ja Raimo Pasanen maksavat puolikkaan hinnan salimaksuista. Jatkossa mahdolliset
linjaukset tekee Keljon Viestin hallitus.
- Päätettiin, että Masters SM-kisoja ei haeta vuodelle 2021
- Käytiin hyvää keskustelua häirinnän ehkäisemisestä (tausta: SUEKin tutkimus 8.9.2020).
Salinkäyttäjien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota omaan käyttäytymiseensä, jotta kaikkien olisi
mukava harjoitella salilla.
9. Kokouksen päättäminen
- Päätettiin kokous klo 19.32
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Petri Hagman
Hallituksen puheenjohtaja

Petri Lindfors
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
Ari-Pekka Hyyppä

Sini Mattila
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