
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
Voimisteluklubi Lohja ry. kevätkokous 2020  
Aika: ma 16.3.2020 klo 18.00 
Paikka: Etäkokous 
 
  
Esityslista: 
  

1. Kokouksen avaus 
 
Avataan kokous 18:00 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri (toimii tarvittaessa ääntenlaskijana) sekä 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 
Puheenjohtaja: Tomi Norrby 
Sihteeri: Mika Kiviniemi 
Pöytäkirjan tarkastajat: Kati Poutiainen ja Pauliina Vastamäki 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä seuran kotisivuilla 
10.2.2020 lähtien. 
Todetaan läsnäolijoiksi Tomi Norrby, Mika Kiviniemi, Kati Poutiainen, Annami Laukkanen, 
Tiina Nyman, Miia Nenonen, Anne Rouvinen, Pauliina Vastamäki, Iina Erolahti, Minna 
Hautanen, Niina Vuorela ja Tomi Hellsten. 
 

4. Päätetään seuraavan kauden jäsenyydet liitoissa ja muissa järjestöissä 
 

Päätetään jatkaa ESLU:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenyyttä. 
Ehdotetaan lisäksi liittymistä Cheer-liittoon (min 200€/vuosi tai 5€/jäsen) Tällä hetkellä 52 
jäsentä Cheerissä. Jos halutaan jatkaa ja kehittää Cheer toimintaa, pitää myös kouluttaa 
totesi Tomi N., myös kasvava laji, joka tukisi päätöstä.  
→ Hyväksytään liittyminen (kukaan ei vastustanut) 

 
 

 
 



5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden jäsen- ja harjoitusmaksujen sekä 
kannatusjäsenmaksun suuruus 

 
Kaikkia harrasteryhmien maksuja nostetaan 10€. Jäsenmaksu 50€/vuosi. 
Kilparyhmille kuukausiperusteinen laskutus perustuen tuntihintaan, tuntihintaan nosto 
0,25€/h. 
Perhe ja lisäryhmä alennuksiin pienet pienennykset. 
Kannatusjäsenmaksu 50€ pysyy ennallaan. 
Hyväksytään muutokset esitetyn mukaisesti 2020/2021. Liite 1. 
 

6. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

Tiina Nyman esitteli toimintasuunnitelman. Liite 2. 
Seuran kasvu pysähtynyt ja kääntynyt laskuun 
Visio 2025 jatkuu ja lisätty toimintasuunnitelmaan 
Ensi kauden strategia -> talouden tasapainottaminen 
Harrastetoimintaan ei merkittäviä muutoksia 
Kilpatoimintaan huomioitavaa akrobatiavoimistelun jatkon avoin tilanne. 
Harrastemäärän kasvattaminen tärkeää 

 
Ei kommentteja liittyen toimintasuunnitelmaan -> Hyväksytään toimintasuunnitelma.  

 
Tomi Norrby esitteli talousarvion power-pointin avulla. Liite 3. 
 
Jäsenmäärä tavoite 580, yritetään pitää vakiona 
Jäsenmaksu 50€ 

 
Kulut pitää saada katettua toiminta/harrastemaksuilla ei varainkeruulla, 
Varainkeruulla saadaan uusittua ja kehitettyä toimintaa 

 
Harraste- ja kilpapuolen maksuilla noin 20k€ lisää 
Muut tuotot pienempiä 
Tilakulut pysyy samana (halli, sähkö, vesi, kiinteistöhuolto) 
Palkoissa pystyttävä säästää (200 harrastajaa vähemmän kuin parhaana aikana) -30k€ 
Palkka-asiaa voidaan miettiä vielä lisää, jos mahdollisuutta maksaa enemmän 
Varainkeruuseen ei voida tukeutua 
Tukia saadaan joka vuosi hieman vähemmän (miten Corona vaikuttaa -> seurojen talous 
yleisesti aika heikossa hapessa ja vaikutus jää nähtäväksi) 

 
Hyväksytään talousarvio. 

 
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet seuraavalle 

toimintakaudelle 
 

Johtokunnan jäseniksi ehdolla: Miia Nenonen, Kati Poutiainen, Tomi Hellsten, Mika 
Kiviniemi, Annami Laukkanen, Maarit Hyvärinen 



 
Miia Nenonen valittu puheenjohtajaksi ja muut edellä mainitut johtokuntaan 

 
 

8.   Seuran sääntöjen muuttaminen 
 

Seuran sääntöjen muuttamiseen ei tarvetta --> ei muuteta seuran sääntöjä. 
 

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimintakaudelle 2020-2021 
 

Valitaan tilintarkastajaksi Mikael Södelund ja varatilintarkastaja Stefan Söderberg. 
 

 
10.   Muut asiat, aloitteet 
 

Ei muita asioita 
 

 
11.   Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätetty 18:39 
 
 
 
 
 
___________________________________     _______________________________________ 

Tomi Norrby  Puheenjohtaja                          Mika Kiviniemi Sihteeri 
 
_________________________________   ______________________________________ 
Kati Poutiainen                                              Pauliina Vastamäki 
Pöytäkirjan tarkastaja                                    Pöytäkirjan tarkastaja 

 


