Ylivieskan Kuula r.y.

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YLEINEN KOKOUS
Aika: 10.12.2019 klo 18
Paikka: Ylivieskan Liikuntakeskus
Läsnä: Kari Yli-Hallila, Väinö Haapakoski, Mauri Takalo-Kippola, Sanna Jokela, Tapani Haapakoski, Juha Nivala, Hannu
Mattila, Nina Savolainen, Maria Sorvisto, Hannu-Pekka Nevanperä, Kari Niskanen, Jari Matola, Jenni Matola, Jaana
Matola, Markus Matikainen, Ossi Härkönen, Sari Nivala, Jari Härkönen, Jouni Harju, Antti Isokääntä, Johanna Seppälä,
Toni Seppälä, Timo Särkiniemi, Hannele Salmela, Päivi Yli-Hallila, TerttuIrmeli Haapakoski, Sami Säily, Riitta Pehkonen,
Tomi Pehkonen, Milena Säily, Mila Pehkonen, Sonja Pehkonen
1 §

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Takalo-Kippola
sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna Jokela
kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Väinö Haapakoski ja Tapani Haapakoski
ääntenlaskijat
Ääntenlaskijoiksi valittiin Väinö Haapakoski ja Tapani Haapakoski
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 §

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen äänioikeutetuiksi jäseniksi todettiin kaikki kokouksessa olevat yli 18-vuotiaat henkilöt.
Nuorisojäseniä ovat kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt. Äänioikeutettuja jäseniä paikalla on 26 kpl ja
nuorisojäseniä 6 kpl.

4 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut Kalajokilaakso –lehdessä kaksi viikkoa ennen kokousta, kokouskutsu on lähetetty
seuran jäsenille ja siitä on ollut tieto myös seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

5 §

Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
Kokouksessa päätettiin, että liikunta- ja urheilulajit ovat seuran tulevana toimintakautena ammunta,
suunnistus, telinevoimistelu, yleisurheilu, koripallo, lentopallo, pesäpallo ja hiihto- ja ampumahiihto.

6§

Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Kokouksessa päätettiin jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä niin, että jokaisen
urheilulajimme lajiliitossa olemme jäsenenä ja jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit ovat edustajina
niissä. Lajiliittojen, piirin, piirin lajijaostojen, asunto-osakeyhtiö Pykärinhovin kokouksiin.

7§

Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Liittymisjäsenmaksu 0€
Jäsenmaksu aikuinen 20€
Jäsenmaksu juniori (alle 18-vuotias) 10€
Perhejäsenmaksu 40€
Yhteisöjäsenmaksu 40€
Ainaisjäsenmaksu 100€
Kannatusjäsenmaksun saa valita itse ja se ei ole pakollinen.
Jäsenmaksut on tärkeä tulonlähde seurallemme ja jokaisen jaostojen tulee hoitaa ne seurallemme
urheilijoiltaan tai pääseura laskuttaa jäsenmaksun.
Jokaisen jäsenen tiedot annetaan seuralle ja perhejäsenmaksusta kaikkien perheenjäsenten tiedot
tarvitaan.
Kunniajäsenet valitaan viiden vuoden välein ja kunniajäsenyys ei maksa mitään. Kunniajäsenen täytyy
täyttää 70-vuotta valintavuonna.
Jäsenkortilla saa etuja yrityksistä ja ilman jäsenyyttä jäsenkortti maksaa 25 euroa.

8§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
1. Pääseura
2. Ammuntajaosto
3. Hiihtojaosto
4. Koripallojaosto
5. Lentopallojaosto
6. Pesäpallojaosto
7. Suunnistusjaosto
8. Telinevoimistelujaosto
9. Yleisurheilujaosto
Pääseuran ja kaikkien jaostojen toimintasuunnitelmat ja talousarviot vahvistettiin ja hyväksyttiin
vuodelle 2020. Jokaisella jaostolla on monipuolista ja hyvää toimintaa. Moni jaosto on kehittynyt ja
laajentanut toimintaansa. Kaikki jaostot ottavat huomioon myös tulevaisuuden haasteet ja
varautuvat niihin. Pesäpallojaosto pyrkii tekemään plusmerkkisen tuloksen. Pesäpallojaostolla on
tulossa myös suuria tapahtumia mm. Pesiksen Superviikonloppu, Sami Haapakoski AllStars ja King
Meal –turnaus. Jaostojen kokoonpanot hiukan muuttuvat tulevana vuonna ja muutokset
vahvistetaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Seura panostaa Rysky –arpajaisiin. Kevään
markkinoita ei järjestetä, mutta syksyn markkinat pysyvät entisellä paikallaan lokakuussa. Uutena
jaostona Ylivieskan Kuulaan on tullut Telinevoimistelujaosto. Vieska Volley yhdistyi Ylivieskan Kuulan
lentopallojaostoon. Telinevoimistelun kausimaksuun budjetissa pyydettiin lisätietoa ja Hannele
Salmela puheenjohtajana avasi tämän 1,5 vuoden tulot. Hän myös kertoi tämän olevan heille
realistisen tavoitteen. Vuokramenoista Hannele Salmela kertoi myös Rehutiellä sijaitsevan
harrastustilan vuokrasta, kaupungin vuokra-avustuksesta sekä palkallisen valmentajan kuluista ja
avustuksista tarkemmin.

9§

Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
Johtokunnan puheenjohtaja Kari Yli-Hallila on pyytänyt eroa paikkakunnalta muuton vuoksi. Kokous
hyväksyi Kari Yli-Hallilan eron ja valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi (2)
vuodeksi Juha Nivalan.

10 §

Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa on Väinö Haapakoski ja Jussi Kujala. Johtokunta esitti, että Väinö Haapakoski valittaisiin
uudelle toimikaudelle. Jussi Kujala kieltäytyi jatkamasta johtokunnassa. Erovuoroisen tilalle valittiin
Kari Haapakoski. Kokous hyväksyi päätöksen, että Ylivieskan Kuulan johtokunnassa jatkaa Väinö
Haapakoski ja uudeksi jäseneksi valittiin Kari Haapakoski.

11 §

Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Hukka Oy:sta Heidi Hukka tekemään tilintarkastuksen ja
varatilintarkastajaksi Talvea Oy:sta Marko Paasivaara tai joku muu Talvea Oy:n henkilökunnasta.

12 §

Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Päätös: Valituksi tulivat seuran puheenjohtaja ja sihteeri.
Lajiliittojen kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin lajijaoston puheenjohtaja ja sihteeri.
Piirin lajijaostojen kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin lajijaoston puheenjohtaja ja sihteeri.
Asunto-osakeyhtiö Pykärinhovin kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin seuran puheenjohtaja ja sihteeri

13 §

Muutos toimintasääntöihin
-Kohta 1
1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on V&U -Seura Ylivieskan Kuula r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Yhdistys on perustettu maaliskuun 25. päivänä vuonna 1909 ja siitä käytetään näissä säännöissä
nimitystä seura. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin maaliskuun 11. päivänä vuonna 1929.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Ylivieskan kaupunki.

Muutos:
1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on V&U -Seura Ylivieskan Kuula r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.
Yhdistys on perustettu maaliskuun 25. päivänä vuonna 1909 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimi
tystä seura. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin maaliskuun 11. päivänä vuonna 1929.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on koko Suomi.
Seuran toimintasäännöissä lukee, että toiminta-alueemme on Ylivieska. Kokous päätti, että
toimintasääntöihin muutetaan, että toiminta-alueemme on koko Suomi. Kokous hyväksyi
muutoksen.
-Kohta 15
15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja yhteensä yksitoista (11) muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vuosittain
jaostojen puheenjohtajat, yhteensä seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu neljä (4)
kahdeksi toimintavuodeksi valittua muuta jäsentä. Heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa ja
ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Seuran johtokunta koostuu siis
puheenjohtajasta ja yhdestätoista (11) muusta jäsenestä.
Muutos:

15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja yhteensä kaksitoista (12) muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vuosittain
jaostojen puheenjohtajat, yhteensä kahdeksan (8) jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu neljä (4)
kahdeksi toimintavuodeksi valittua muuta jäsentä. Heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa ja
ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Seuran johtokunta koostuu siis
puheenjohtajasta ja kahdestatoista (12) muusta jäsenestä.
Seuran toimintasäännöissä lukee, johtokunnassa on yhteensä yksitoista (11) muuta
jäsentä.Jaostojen puheenjohtajista seitsemän (7) jäsentä. Seuran johtokunta koostuu siis
puheenjohtajasta ja yhdestätoista (11) muusta jäsenestä.
Kokous päätti, että toimintasääntöihin muutetaan, että johtokunnassa on yhteensä kaksitoista (12)
muuta jäsentä. Jaostojen puheenjohtajista kahdeksan (8) jäsentä. Seuran johtokunta koostuu siis
puheenjohtajasta ja kahdestatoista (12) muusta jäsenestä.

14§

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
-Ylivieskan Kuula muisti ja kiitti puheenjohtajaa Kari Yli-Hallilaa.

15 §

Päätetään kokous
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen virallisen osan klo 18.42. Kokouksen lopuksi
palkittiin ansioituneita urheilijoita, vuoden urheilijat, valmentajat, yhteistyökumppani, ryhtityttö,
ryhtipoika sekä vuoden maineteko
Vuoden urheilija: Timo Särkiniemi
Vuoden joukkueurheilija: Aatu Saastamoinen
Vuoden nuori urheilija: Jenni Matola
Vuoden valmentajat: Johanna ja Toni Seppälä
Vuoden yhteistyökumppani: Ylivieskan Kaupunki
Ryhtityttö: Milena Säily
Ryhtipoika: Markus Matikainen
Vuoden maineteko: SM-viestit 2019

Kokouksen puolesta 10.12.2019

___________________________

__________________________

Mauri Takalo-Kippola
Kokouksen puheenjohtaja

Sanna Jokela
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi

__________________________

________________________

Väinö Haapakoski

Tapani Haapakoski

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

