
PÖYTÄKIRJA 

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT NTL RY SYYSKOKOUS 

 

Aika: Tiistai 15.11.2022 klo 18:00 

Paikka: Klaukkalan jäähalli, pieni kokoushuone 2 krs 

Paikalla:  

Henna Suomi, NTL hallituksen pj 

Pauliina Kolehmainen, NTL hallituksen jäsen 

Anita Pohjanlahti, NTL hallituksen varapj 

Paula Holopainen 

Sini Hyvämäki 

Anne Tillgren 

Minna Satola 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Henna Suomi avasi kokouksen kello 18.12 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Henna Suomi, sihteeriksi Pauliina Kolehmainen, pöytäkirjan tarkastajiksi 

Paula Holopainen ja Sini Hyvämäki, ääntenlaskijoiksi Anne Tillgren ja Minna Satola.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty 2 viikkoa ennen kokousta jäsenistölle ja ollut nähtävillä seuran nettisivuilla. 

Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.  

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisesti. 

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Käsiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022.  

Tilinpäätös osoittaa 22 613,31 euroa tappiota. 

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

 

7. Muut asiat 

 

- Seuran taloustilanne ja sen elvytyskeinot 

Käsiteltiin erillinen esitys seuran taloustilanteesta. Päivitetty talousarvio kaudelle 22-23 näyttää 

tappiota 32 225 euroa.  

Hallituksen ehdottamat toimenpiteet lisäisivät tuottoja 18 670 euroa, jonka jälkeen tappio olisi 

arvion mukaan 13 555 euroa.  

 

- Sisar- ja perhealennusten poistaminen 

Päätettiin poistaa sisar- ja perhealennukset 1.1.2023 alkaen. Arvioitu vaikutus 750 euroa tuottoa 

kevätkaudelle.  

 

- Luistelun kausimaksujen korotus 20 €/kausi 



Kilpa- ja kehitysryhmien (ml. FM) luistelijoilla kausi = kuukausi 

Harrasteluistelijoilla kausi = syys- tai kevätkausi  

Ehdotuksesta äänestettiin. Puolesta 3, vastaan 4. Ehdotus hylättiin. 

Jäsenistön vastaehdotus on että muuten nostetaan 20 euroa kuten hallituksen esityksessä, 

mutta FM:n jäsenmaksua ei nosteta lainkaan. FM osallistuu varainhankintakampanjoihin 

pakollisena eli joko myynti tai varainhankintamaksun maksamalla. Puolesta 5, vastaan 2. 

Vastaehdotus hyväksyttiin.  

 

- Varainhankintakampanjoiden järjestäminen 2 kpl / kausi. 

Osallistumisvelvollisuus kehitys- ja kilparyhmillä, FM:llä sekä Taitajat ja Taiturit  

Päätettiin toteuttaa kevätkaudella 2 varainhankintakampanjaa. Päätettiin, että FM voi organisoida 

jonkun oman varainhankintatapahtuman, joka lasketaan silloin mukaan.  

 

Käytiin keskustelua myös muista varainhankinnan keinoista. Jos tekijöitä löytyy, niin on 

mahdollista järjestää seurakilpailuja niin aikuisluistelussa ja muodostelmaluistelussa. Myös 

erilaisia tapahtumia, joista voidaan saada tuottoja. Yrityssponsoreja voidaan myös yrittää löytää, 

mutta tähänkin tarvittaisiin aktiivisia tekijöitä. Hallituksen resurssit ovat tällä hetkellä täysin seuran 

päivittäisen toiminnan organisoinnissa työllistettyjä.  

 

 

- Uuden hallituksen jäsenen valinta 

Hallituksen jäseneksi valittiin Paula Holopainen. Juha Stenroos siirtyy takaisin varajäseneksi. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55 


