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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Aika:

14.12.2020 klo 1800

Paikka:

Teams etäkokous

Läsnä
Ääniä: jäsentä paikalla

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 1800.
PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 1800.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
ESITYS: Todetaan läsnäolijat. Tarkistetaan valtakirjat. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS: Valitaan seuraavasti:
• Kokouksen puheenjohtaja:
• Sihteeri:
• 1. pöytäkirjan tarkastaja:
• 2. pöytäkirjan tarkastaja:
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
ESITYS: Esitetään vahvistettavaksi kokouksen työjärjestys.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilinpäätös
Esitellään hallituksen laatima vuosi- ja tilinpäätös.
ESITYS: Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilinpäätös.
PÄÄTÖS:
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KESKUSTELU:
6. Toiminnantarkastajan lausunto
Esitellään toiminnantarkastajan lausunto
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
ESITYS: Esitetään myönnettäväksi tili- ja vastuuvapaus asianomaisille.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
8. Toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Valitaan yhdistykselle yksi toiminnantarkastaja ja varamies
ESITYS: Esitetään tilintarkastajaksi valittavan tilintarkastusyhteisö BDO Oy (y-tunnus
2776089-4), päävastuullisena tarkastajanaan KHT Pasi Tuuva.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
9. Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja
menoarvio
ESITYS: Esitellään hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma
ja tulo- ja menoarvio
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
10. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
ESITYS: Esitetään jäsenmaksujen suuruudet vahvistettavaksi seuraavasti:
• Varsinainen: 0 €/ kausi
• Pelaaja: 20 €/ kausi
• Kannattaja: 500 €/ kausi
• Toimihenkilö: 0€/kausi
PÄÄTÖS:
• Varsinainen:
• Pelaaja:
• Kannattaja:
• Toimihenkilö:
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11. Päätetään taloudellisista seuraamuksista PJ:n toimista
Ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta:
”Puheenjohtaja on sopinut itse 11 pelaajan siirtymisestä Redsiin siten, että he eivät maksa
koko kautta, vaan vain jäljellä olevan kauden. Yleinen käytäntö on ollut laskuttaa koko kausi.
Hallitus ei ole etukäteen tehnyt tästä päätöstä, vaan puheenjohtaja on tehnyt ratkaisun
itsenäisesti. Puheenjohtaja edustaa ja puheenjohtajalla on sääntöjen mukaan ollut
nimenkirjoitus yhdistyksessä, jolloin puheenjohtajan tekemä sopimus sinänsä sitoo
yhdistystä. Keskeisimpinä ongelmina ovat taloudellinen menetys ja toisaalta yhdenvertaisuus
ja kolmanneksiin, miten tulevaisuudessa toimitaan.
Hallituksen kokouksen päätös:
Todetaan, että yhdistyksessä on aiemmin toimittu toisin ja asia sisältää ongelmia em.
näkökulmasta ja asia on ns. ennakkotapaus, joka voi synnyttää ongelmia tulevaisuudessa.
Todetaan, että pelaajien kanssa sovittu sinänsä sitoo yhdistystä. Todetaan, että yhdistyksen
käytännön muuttaminen ja toisaalta taloudellisesti näin merkittävä päätös olisi kuulunut
hallitukselle. Todetaan, että vaikka asiaa ei ole saatettu hallituksen käsiteltäväksi ja nämä
sopimukset ovat ongelmallisia, eikä hallitus ole hyväksynyt ratkaisua ja hallitus saattaa asian
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi esittäen yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi
ryhdytäänkö asiassa jatkotoimenpiteisiin.”
ESITYS: Päätetään taloudellisista seuraamuksista. Mikäli yhdistyksen kokous katsoo, että
puheenjohtaja ei enää nauti yhdistyksen luottamusta, äänestetään puheenjohtajan
erottamisesta ja mikäli puheenjohtaja erotetaan, valitaan uusi puheenjohtaja.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
12. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi
toimintavuodeksi niinä vuosina, kun puheenjohtaja on erovuorossa
ESITYS: Valitaan puheenjohtaja.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
13. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi erovuorossa olevien hallituksen
jäsenien tilalle
Erovuorossa ovat hallituksen jäsenistä Tuomo Karhumäki sekä Jesse Hämäläinen.
ESITYS: Määritellään hallituksen koko. Valitaan hallituksen jäsenet.
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
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14. Käsitellään jäsenten vireille panemat muut asiat
ESITYS: Esitellään jäsenten vireille panemat muut asiat
PÄÄTÖS:
KESKUSTELU:
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________

______________________

puheenjohtaja

1. pöytäkirjan tarkastaja

______________________
2. pöytäkirjan tarkastaja

