Pöytäkirja, syyskokous 2021 ja kevätkokous 2022
Ylläksen Rasti ry
Aika: 6.2.2022 klo 16.00
Paikka: Luontokeskus Kellokas
Läsnä: Riina Mämmelä, Antti Mämmelä, Arttu Mämmelä, Jan-Peter
Niva, Teijo Sirviö, Heikki Kotiranta, Milla Salo, Juho Mattila, Leena
Vanhatalo (klo 16.25 alkaen)
Etäyhteydellä: Outi Koli, Maarit Havuposio, Ulf Meriheinä, Mimma Pirttimaa

-

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.
2.

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Milla Salo.
b) sihteeri

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Riina Mämmelä.
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan-Peter Niva ja Heikki Kotiranta.
d) ääntenlaskijat

- Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjantarkastaja toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
3.

Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
- Kaikki läsnäolijat ovat seuran jäseniä ja täten äänioikeutettuja, paitsi Arttu
Mämmelä, joka on alaikäinen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 28.1.2022.
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Syyskokous 2021
5.

-

Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
Päätettiin seuran urheilumuodoiksi toimintakaudelle 2022 suunnistus eri muodoissa ja
rogaining.

6.

Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
- Hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
- Keskusteltiin suunnitelmissa olevasta iltarastiviikosta ja sen mahdollisista
tuotoista. Iltarastiviikon järjestämisessä pohditutti talkoolaisten sitoutuminen
tapahtumaan ja mahdollisten seuran ulkopuolisten suunnistajien kiinnostus
tapahtumaa kohtaan. Iltarastiviikon tuottoina 2000 € tuntui puheenvuorojen
perusteella paljolta.
- Puheenjohtaja ehdotti talousarvioon muutettavaksi iltarastiviikon tuotoiksi
1000 € ja kaluston investoinneiksi 2000 €. Puheenjohtajan ehdotus
hyväksyttiin.
- Keskusteltiin lisäksi talkoolaisten kilometrikorvauksista sekä kilpailuiden
osallistumismaksuista ja kilometrikorvauksista.
- Antti Mämmelä ehdotti talkoolaisten kilometrikorvausten säilyttämisenä
samana ja kilpailujen osallistumismaksujen korvaamisen, mutta
kisamatkojen kilometrikorvaukset ratkaistaisiin harkinnan mukaan.
- Päätettiin seuraavaa: Seuraa edustavien kilpailijoiden osallistumismaksut
suunnistusta sisältäviin kilpailuihin maksetaan seuran puolesta. Kilpailut
sisältävät myös esimerkiksi suunnistusviikot. Matkat kotimaan tapahtumiin
maksetaan johtokunnan harkinnan mukaan silloin, kun tapahtumaan on
lähdössä useampi seuran jäsen. Matkakustannuksista voi esittää
johtokunnalle hakemuksen.
7.

-

Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Milla Salo totesi jättävänsä puheenjohtajan paikan ja ehdotti puheenjohtajaksi Jan-Peter
Nivaa. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.
- Valittiin seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 Jan-Peter Niva.

8.

Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
Erovuoroisia johtokunnan jäseniä ovat Leena Vanhatalo, Teijo Sirviö ja Vesa Pantsar.
- Jan-Peter Niva olisi johtokunnassa erovuoroinen vuoden 2022 loputtua. Jan-Peterin
siirtyessä puheenjohtajaksi valitaan hänen tilalleen johtokuntaan jatkaja vuodeksi.
- Heikki Kotiranta ehdotti johtokuntaan Milla Saloa, Leena Vanhataloa, Mimma
Pirttimaata ja Ulf Meriheinää.
- Ehdotus hyväksyttiin.
9.

-

-

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1
vuosi.
Leena Vanhatalo ehdotti toiminnantarkastajiksi Juha Paloa (päätoiminnantarkastaja) ja
Juha Jaakoa.
- Ehdotus hyväksyttiin.

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa
urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
Keskusteltiin puheenjohtajan aloitteesta tapahtumatoimikunnan perustamisesta.
- Leena Vanhatalo toi esille myös mahdollisten muiden toimikuntien perustamisen.
- Antti Mämmelä toi esille kartoittamiseen erikoistuneen toimikunnan perustamisen.
- Maarit Havuposio toi esille lasten ja nuorten suunnistustoimintaan erikoistuneen tiimin
perustamisen.
- Tässä yhteydessä Antti Mämmelä ehdotti, että tulevalla kaudella lasten ratoja
tarjottaisiin jokaisilla iltarasteilla.
- Ehdotusta kannatettiin.

- Ulf Meriheinä toi esille myös tarpeen ohjaajille lasten ratojen lisäksi. Mimma
Pirttimaa yhtyi tähän ehdotukseen.

- Leena Vanhatalo peräänkuulutti pitkäjänteistä työskentelyä tiimeissä.

- Riina Mämmelä ehdotti, että päätetään nyt mitä tiimejä tai toimikuntia pyritään
-

-

-

perustamaan ja johtokunta jatkaa asian suunnittelua ja tiimien perustamisen
toteuttamista lähitulevaisuudessa.
Puheenjohtaja ehdotti, että seura perustaa johtokunnan alaisuuteen tiimit lasten ja
nuorten toimintaan, kisa- ja tapahtumatoimintaan sekä kartoitukseen. Johtokunta
nimeää puheenjohtajat tiimeille ja määrittelee tiimien koon yhdessä tiimien
puheenjohtajien kanssa.
- Ehdotus hyväksyttiin.
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Jäsenmaksu vuonna 2021 oli aikuisilta 25 € ja alle 18-vuotiailta 10 €. Liittymismaksua ei
peritty. Jäsenmaksu sisältää iltarastit ja kilpailuihin osallistumiset.
Johtokunta ehdottaa tavallisten jäsenmaksujen lisäksi perhejäsenyyttä, jonka suuruus
olisi 50 €. Perhejäsenyys kattaa kaikki perheenjäsenet.
- Antti Mämmelä toi esille mahdollisuuden myös siihen, että kaikki jäsenmaksun
maksavien aikuisten lapset suunnistavat ilmaiseksi.
- Maarit Havuposio toi esille, että suunnistaisivatko kaikki lapset ilmaiseksi.
- On esitetty, että alle 18-vuotiailta ei peritä ollenkaan jäsenmaksua. Lisäksi on esitetty,
että otetaan käyttöön perhejäsenyys, jonka suuruus on 50 €.
- Päätettiin jäsenmaksuiksi seuraavaa:
- Aikuiset: 25 €
- Alle 18-vuotiaat: 10 €
- Perhejäsenyys: 50 €
12. Valitaan yhteyshenkilö Suomen Suunnistusliittoon sekä edustaja Lapin
Suunnistuksen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet
henkilöiden valitsemiseksi edellämainittuihin kokouksiin
Riina Mämmelä ehdotti, että annetaan johtokunnalle valtuudet hekilöiden valitsemiseksi.
- Ehdotus hyväksyttiin.

Kevätkokous 2022

-

13. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
Vahvistettiin toimintakertomus, tilikertomus, toiminnantarkastajien lausunto sekä
tilinpäätös.
14. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

-

-

15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille
panemat asiat
Maarit Havuposio toi esille seurayhteistyön käynnistämisen ja mainitsi mahdollisena
yhteistyöseurana Posion Pyrinnön.
- Puheenjohtaja ehdotti, että siirretään asia perustettavan tapahtumatoimikunnan
pohdittavaksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Jan-Peter Niva toi esille Suunnistusliiton koulukampanjan.

- Puheenjohtaja ehdotti, että asia siirretään perustettavan lapsi- ja nuorisotoiminnan
toimikunnan pohdittavaksi. Hyväksyttiin ehdotus.
16. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.
Kolarissa 6.2.2022

_____________________________
Puheenjohtaja

_____________________________
Sihteeri

_____________________________
Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Pöytäkirjantarkastaja

