
NTL ry SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA - TIIVISTELMÄ 

AIKA 17.11.2021 klo 18:00 

PAIKKA Klaukkalan jäähallin pieni neuvotteluhuone, jäähallin 2 krs. 

PAIKALLA: Stiina Airio, pj 

Henna Suomi 

Anita Pohjanlahti  

Minttu Kuusisto  

Téa Salmi 

Marko Salmi 

Elina Härkönen  

Liisa Kuri 

Pauliina Kolehmainen  

Pauliina Koroknay-Pal (Teams) 

Sari Hakala (Teams) 

Inka Bister (Teams) 

Terhi Kokko (Teams) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stiina Airio. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Henna Suomi. 

Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Kuri ja Marko Salmi. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

 5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Elina Härkönen esitteli tilinpäätöksen ja talousarvion.  

Katsottiin läpi tilintarkastuskertomus (puhdas) ja tilintarkastajan lausunto. Tilintarkastajalla ei ollut 

huomautettavaa. 

Ehdotettiin tilintarkastuksen kilpailuttamista seuraavassa mahdollisessa sopimuksesta 

irtaantumishetkessä (huhtikuu 2022). 

Ehdotettiin myös kulupuolelle eri kustannuspaikkojen käyttö, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mitkä 

osiot tekee mahdollisesti tappiota (esim. harrastepuoli vs. kilpaluistelijat). 

 



6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

 

7. Muut asiat 

Seuran sääntömuutokset – jäsenäänestys 

Muutoskohdat: 

• Muutos, kohta 7: ”Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja” muutetaan muotoon ”voidaan valita 

toiminnanjohtaja” 

• Muutos, kohta 8: Yhdistyksen nimen kirjoittaminen, lisätään sana ”mahdollinen” 

toiminnanjohtaja  

Muutokset kohtiin 7 ja 8 hyväksyttiin jäsenistön enemmistön (yli ¾) puoltaessa muutoksia. 

 

Varainhankintamaksun korottaminen - jäsenäänestys 

Varainhankintamaksun (nykyinen 20/30 € per kampanja) korotus summaan 30/40 € per kampanja 

hyväksyttiin jäsenistön enemmistön (yli ¾) puoltaessa muutosta. 

 

Seuran taloustilanne ja sen elvytyskeinot – tiivistelmä ideoista 

• Harrasteluistelun korostaminen (kouluikäiset) luistelukoulujen ohella 

• (Harraste)muodostelmaluistelun uudelleen aloittaminen lapsille ja nuorille 

• Lapsi ja aikuinen ryhmä luistelukouluryhmien uudelleen aktivointi 

• Aikuisille oma alkeiskurssi ”takaisin luisteluun” samaan aikaan kuin lasten luisteluryhmät  

• Aikuisille muuta oheistoimintaa (kuntosali, jooga tms.) samaan aikana kun lapset luistelevat 

omissa ryhmissään. 

• Sponsoriyrityksien hankinta 

• Seven skaters cup – Tunnustellaan tämän mahdollista uudelleen henkiin puhaltamista  

• Kuukausikilpailujen järjestäminen 

• ”NTL yhteisön” rakentaminen 

• Joulunäytöksen 18.12.2021 hyödyntäminen oheismyynnillä ym. 

 

Hallituksen jäsenvaihdos 

Téa Salmi siirtyy hallituksen talousvastaavaksi ja hallituksen varajäseneksi.  

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00. 

 

 


