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Mäntsälän Jää-Tiikerit ry  

Sääntömääräinen vuosikokous  

Aika: keskiviikkona 19.8.2020 klo 18.00  

Paikka: Mäntsälän lava 

 

 

1 Kokouksen avaus 

 Varapuheenjohtaja Janne Jussila avasi kokouksen klo 18.00 

2 Valitaan kokoukselle a puheenjohtaja b sihteeri c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d 

ääntenlaskijat 

a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Jussila 

b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Tiilikainen 

c) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Ahonen ja Jalmari Saarinen 

d) Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Ahonen ja Jalmari Saarinen 

3 Todetaan a läsnäolijat b äänioikeutetut jäsenet 

a) Todettiin läsnäolijat: 

Janne Jussila 

Jalmari Saarinen 

Mikko Ahonen 

Heidi Peltomäki 

Orvo Illokoski 

Sirpa Tiilikainen 

b) Äänioikeutetut jäsenet: kaikki kokouksen läsnäolijat ovat äänioikeutettuja 

jäseniä joko itse harrastajina tai harrastavan alaikäisen lapsen huoltajina 
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4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään 

tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Janne Jussila esitteli kokoukselle seuran toimintakertomuksen kaudelta  

2019 – 2020 (liite 2) ja Heidi Peltomäki tilikertomuksen (liite 3). Janne Jussila 

luki tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 4). Tilinpäätös vahvistettiin 

sellaisenaan.  

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 

 Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin asianomaisille. 

7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kuluvana toimikautena. 

 Seuran ohjelmassa on kuluvanan toimikautena jääkiekko. 

8 Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi 

a)  toimintasuunnitelma  

b) talousarvio sekä 

c)  yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten  

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien 

vuosin toimintaa varten (liite 5) hallituksen esityksen mukaisesti. Kokouksessa 

annettiin johtokunnalle tehtäväksi tarkentaa suunnitelmia tarvittaessa. 

9 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan 

puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. 

Johtokunnan puheenjohtajaksi (seuran puheenjohtajaksi) valittiin Jalmari 

Saarinen. 
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10 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 

neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle. 

Erovuoroisten jäsenten (Mikko Ahonen, Sami Marttinen, Orvo Illokoski ja 

Jalmari Saarinen) tilalle valittiin kokouksessa läsnäolijoista Mikko Ahonen ja 

Orvo Illokoski, sekä poissaolevana Sami Marttinen, joka on antanut 

suostumuksensa jatkoon. Kokous valtuutti johtokunnan täydentämään 

kokoonpanoa yhdellä jäsenellä järjestäytymiskokouksessaan. 

11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 

Tilintarkastajiksi valittiin Olli Nikander ja Pentti Hiltunen. Varatilintarkastajiksi 

valittiin Janne Jussila ja Heidi Peltomäki. 

12 Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien 

jaostoon. 

Seurassa on ainoastaan yksi urheilumuoto, jääkiekko, jonka puheenjohtajana 

toimii Jalmari Saarinen  

13 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 

Kokous vahvisti jäsenmaksuksi 30 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 20 

euroa. Erillistä liittymismaksua ei peritä. 

14 Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaan piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. 

Kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä 

mainittuihin kokouksiin. 

Kokous valtuutti johtokunnan valitsemaan henkilöt SLU:n Uudenmaan piirin ja 

SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin. 

15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaiset vireille panemat asiat. 

a) Jää-Tiikerit ry:n päivitetyt säännöt (hyväksytty vuosikokouksessa 6/19 ja 

ylimääräisessä kokouksessa 1/20) 

- Kokous käsitteli Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n päivitetyt säännöt (liite 6) 

ja hyväksyi ne yksimielisesti. 

Muita asioita ei ollut. 
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16 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:42. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

Janne Jussila  Sirpa Tiilikainen 

Puheenjohtaja  sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan: 

 

Päiväys:___________________ 

 

 

Mikko Ahonen  Jalmari Saarinen 

 

 

 

LIITTEET 

Vuosikokouksen esityslista (liite 1) 

Toimintakertomus kaudelta 2019 – 2020 (liite 2) 

Tilikertomus kaudelta 2019 – 2020 (liite 3) 

Tilintarkastajien lausunto (liite 4) 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 – 2021 (liite 5) 

Seuran rekisteröidyt säännöt (liite 6) 


