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 MIKKELIN TAEKWONDO RY PÖYTÄKIRJA  6/2017 

                                                                                                   15.11.2017 

  

 

  

Asia: Mikkelin Taekwondo RY:n syyskokous 

Aika: 15.11.2017 kello 19:30 

Paikka: Kamppailuareena Mikkeli 

 

ASIALISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Vesa Räsänen avasi kokouksen klo 19.31. 

 

2. Valitaan kokoukselle 

 

a) puheenjohtaja: valittiin Vesa Räsänen 

b) sihteeri: valittiin Matti Juutilainen 

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa: valittiin Tero Lång ja Arto Nykänen 

d) kaksi ääntenlaskijaa: valittiin Tero Lång ja Arto Nykänen 

 

3. Todetaan 

 

a) läsnäolijat: paikalla oli 11 jäsentä, oheisen nimilistan mukaan. 

b) äänioikeutetut jäsenet: paikalla oli 8 äänioikeutettua jäsentä. 

 

Seuran toimintasäännön 9§ ja 2. momentin mukaisesti jokaisella kokoukseen mennessä 

jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. 

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Seuran sääntöjen 9§ ja 2. momentin mukaisesti kutsu varsinaiseen kokoukseen pitää julkaista 14 

päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu sähköisesti jäsenille ja samalla se on toimitettu 

seuran ilmoitustaululle 12.10.2017. 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi 

a) toimintasuunnitelma 

 

Vesa Räsänen esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman. Tärkeimpiä huomioitavia asioita: 

- Loppiaisena järjestetään jälleen perinteeksi muodostunut loppiaisleiri. 

- Jäsenmäärän kasvattaminen. Tällä hetkellä seurassa on n. 50 maksavaa jäsentä. Tavoitteena 

on kasvattaa jäsenmäärä n. 60 henkilöön. Vuonna 2018 on tarkoitus järjestää kaksi 

alkeiskurssia, joista saadaan toivottavasti uusia jäseniä. Lisäksi syksyn 2017 alkeiskurssin 

suorittaneita kannustetaan jatkamaan Taekwondon harrastamista. 

- Seuran pääopettajalla Reino Pesosella on aktiivinen rooli seuran harjoittelun kehittämisessä 

ja kuukausittaisten harjoittelutavoitteiden määrittelyssä. Pyritään jatkossakin panostamaan 

harjoitusten laatuun. 

- Seuran sivuille on toimitettu uudet vyökoeohjeet. Reino Pesonen ohjaa kuukausittain 

vyökoeharjoitukset, jota kautta voi saada osallistumisluvan seuraavaan vyökokeeseen. 

Reino Pesonen vastaa 1.Kup-Dan -kokeista ja Kimmo Mönkkönen 8.-2.Kup -kokeista. 

- Kilpailutoimintaa pyritään aktivoimaan. Tiedottamista kilpailuista lisätään ja harrastajia 

kannustetaan osallistumaan kilpailuihin ja tapahtumiin omien vahvuuksiensa mukaan. 
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- Taekwondoseura toimii yhteistyössä Kamppailuareena Mikkelin kanssa. Pyritään pitämään 

harjoitusmaksut kohtuullisina jatkossakin, vaikka harjoitusmaksuja korotetaankin 1€/kk, 

johtuen Kamppailuareenan n. 10% korkeammista salivuokrista. 

- Vuosisuunnitelman kalenterin mukaisesti vuonna 2018 järjestetään myös kuukausittain 

Taekwondon ulkopuolista oheistoimintaa. 

- Seura järjestää omaa sisäistä ohjaajakoulutusta ja lisäksi liiton koulutuksiin voi osallistua 

seuran tukemana. 

- Asioista tiedottaminen hoidetaan pääasiassa seuran kotisivujen sekä jäsenrekisterin kautta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma. 

 

b) talousarvio 

 

Vesa Räsänen esitteli vuoden 2018 talousarvion. Tärkeimpiä huomioitavia asioita: 

- Seura on yleishyödyllinen organisaatio ja toiminnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa tai 

tappiota. 

- Tilikauden tulos on arvioitu 0 euroon. 

- Talous on hyvin tasapainossa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio. 

 

6. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan 

puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi, vaali yhdeksi vuodeksi 

kerrallaan 

 

Esitys: esitettiin Matti Juutilaista 

Päätös: valittiin Matti Juutilainen 

 

7. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 

kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle 

 

Esitys: Nykyisistä jäsenistä Aki Vilén ja Matti Juutilainen jatkavat. Iida Halinen on erovuorossa ja 

Vesa Räsänen jää sivuun johtokunnasta. Heidän tilalleen esitettiin uusiksi jäseniksi Arto Nykästä ja 

Tero Långia. 

 

Päätös: Valittiin Aki Vilén, Tero Lång ja Arto Nykänen. 

 

8. Valitaan toiminnantarkastajat 

 

Esitys: Puheenjohtaja esittää toiminnantarkastajaksi Tarja Pesosta ja varatoiminnantarkastajaksi 

Tarmo Äijälää. 

 

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Tarja Pesonen ja varatoiminnantarkastajaksi Tarmo Äijälä. 

 

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, harjoittelu- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. Valitaan 

edustajat Suomen Taekwondoliitty Ry:n ja muiden liikuntajärjestöjen vuosi- yms. kokouksiin 

tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin 

kokouksiin. 

 

Esitys: Johtokunta esittää liittymismaksuksi 0€, jäsenmaksuksi 35€ ja harjoittelumaksuksi 11€/16€ 

(juniorit/aikuiset). 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaan. 
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Esitys: Esitetään, että seuran puheenjohtaja toimii seuran edustajana kokouksissa ja käyttää niissä 

äänioikeutta. Uusi johtokunta valitsee keskuudestaan hänelle varajäsenen vuonna 2018 

järjestäytymiskokouksessa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaan. 

 

10. Valitaan kurinpitolautakuntaan kolme (3) jäsentä, joista puheenjohtaja on seuran ylin vyö ja 

kaksi muuta seuran ohjaajaa. 

 

Esitys: Puheenjohtaja esittää Reino Pesosta 6.Dan, joka on seuran ylin vyö. Muiksi jäseniksi 

esitetään Tarja Pesosta 1.Dan ja Kimmo Mönkköstä 4.Dan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaan. 

 

11. Valitaan Kamppailuareena Mikkeli ry:n hallitukseen perusjäsen ja varajäsen  

 

Esitys: Seuran puheenjohtaja edustaa seuraa Kamppailuareena Mikkelissä ja johtokunta valitsee 

hänelle varajäsenen järjestäytymiskokouksessa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat 

 

Ei ole tullut muita asioita vireille. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ __________________________ 

Vesa Räsänen Matti Juutilainen 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. 

 

Mikkelissä ___.___.2017 Mikkelissä ___.___.2017 

 

 

___________________________ __________________________ 

Tero Lång Arto Nykänen 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

 


