
Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry:n sääntömääräinen syyskokous 
25.11.2020 

Paikka: ravintola Sohwin kabinetti & Google Meet -etäkokous 

 

Esityslista: 

1. kokouksen avaus 
- Kokous avataan klo. 18.13  
- Läsnä Aarni Nagy, Wille Mäkinen, Tero Kerttula, Kati-Mari Kakko, Sini 

Kokkonen, Annakaisa Ritala, Sami Talvensola, Heikki Rissanen 
- Arttu Hiltunen liittyi 18.43 
- Harri Jormakka liittyi 19.07 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
- Puheenjohtaja & sihteeri - Aarni Nagy 
- Pöytäkirjantarkastajat Sini Kokkonen ja Tero Kerttula   
- Ääntenlaskijat Tero Kerttula ja Kati-Mari Kakko   

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kokouskutsu on yhdistyksen 

sääntöjen mukaisesti julkaistu seuran nettisivuilla ja lähetetty seuran 
jäsenille sähköpostitse vähintään viikko ennen kokousta 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Hyväksytään työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, toimikausikertomus ja toiminnantarkastajien 
lausunto 
- Toiminnantarkastajan lausunto ok, ei havaittu puutteita seuran 

toiminnassa 
- Toiminnantarkastajan lausunnosta: “Tarkastuksessa en ole havainnut, 

että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai 
sääntöjä olisi rikottu” 

- Puhuttiin seuran varallisuuden käytöstä, sillä plus-merkkisiä 
toimintakausia useita putkeen 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
- Yksimielisesti vahvistetaan tilinpäätös ja vapautetaan hallitus ja muut 

vastuuvelvollisuudet vastuusta äänin 4-0 
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle 

kalenterivuodelle frisbeegolfjaoston osalta 
- Jäsenmaksun nostolle ei nähdä tarvetta, koska seuran talous on 

vakaalla tolalla 



- Jäsenmaksut: miehet 25€, naiset ja juniorit 15€ 
- Hyväksytään ehdotus yksimielisesti äänin 8-0 
- Yhdenvertaisuus: naisjäsenille ei kyetä tarjoamaan seuran 

puolesta samassa mittakaavassa toimintaa kuin avoimissa- ja 
miesten luokissa 

8. Äänestetään kevätkokouksessa 17.3.2020 hyväksyttyihin sääntöihin 
tehdyistä muutoksista. Nämä muutokset tehtiin Patentti- ja 
rekisterihallituksen (PRH) lausunnon pohjalta, jotta seuran säännöt olisivat 
Yhdistyslain mukaiset. Muutokset esitellään kokouksessa. 
- Yksimielisesti hyväksytään nämä muutokset 9-0 

 

Kokous päätetään ajassa 19.26 
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