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Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
Torikatu 16 A 2
67100 KOKKOLA
Puh. 0440-916 080

PÖYTÄKIRJA

23.5.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika

Maanantai 20.5.2019 klo 17.00 – 18.05

Paikka

Kokkola, Hollihaan koulun auditorio

Läsnä

Osallistujalista liitteenä

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
Keplin puheenjohtaja Lea Kippo-Kovasin avasi kokouksen luomalla
katsauksen Keplin toimintaan sekä toivotti kevätkokousväen tervetulleeksi
Kokkolaan.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
a) kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Pouttu Kannuksesta.
b) sihteeriksi valittiin aluejohtaja Petri Harsunen.
c) valtakirjojen tarkastajiksi valittiin Tapani Hotakainen Halsualta ja Timo
Virolainen Kokkolasta, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
d) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hotakainen ja Timo Virolainen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että
a) edustettuina vuosikokouksessa Keski-Pohjanmaan Liikunnan
jäsenseuroista oli paikalla 5 yhdistystä, joilla kullakin yksi (1) ääni.
Yhteensä paikalla oli 14 osanottajaa. (Liite 1)
b) vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksesta tiedottaminen
on hoidettu sääntöjen mukaan.

4. KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018
a) Sihteeri (aluejohtaja) esitteli Keplin toimintakertomuksen vuodelta 2018
(liite 2). Vuosi oli toiminnallisesti ennätyksellisen vilkas ja taloudellisesti
ylijäämäinen.
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Toimintavuoden 2018 aikana Keplin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja
tapahtumiin osallistui 10 450 henkilöä. Näistä 120:een koulutustilaisuuteen
osallistui 1912 henkilöä .
b) Sihteeri esitteli talouspuolen. Toiminnan kulut olivat 642 749 euroa
(v.2017: 606 820 €). Tilikauden ylijäämä suoritettujen poistojen jälkeen oli
13 318,88 €.
Vuosikokous käsitteli tilikertomuksen ja tilintarkastajan HTM Kirsti
Kattilakoski lausunnon hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
Todettiin, että taseen loppusumma on 159 467,34.
Vuosikokous päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2018.

5. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Kuultiin tilintarkastajan lausunto Keplin tilinpäätöksestä vuodelta 2018.
Keplin kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden Keplin
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille toimintavuoden 2018 tileistä ja
hallinnosta.

6. KEPLIN EHDOLLEPANOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Keplin kevätkokous nimeää Keplin ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan
ensi syksyn henkilövaalia.
Ehdotus:

Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Jäsenistöltä on
pyydetty ehdotuksia ja hallitus on selvittänyt viime kauden jäseniltä
kiinnostusta jatkaa tehtävissään. Toimikunnan teknisenä sihteerinä toimii
ehdollepanotoimikunnan ohjesäännön mukaisesti aluejohtaja.

Päätös:

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Maria-Liisa Tuomisto Kokkolasta ja
jäseniksi Juha Nivala Kalajoelta, Heli Vierimaa-Erkkilä Kokkolasta (Lohtaja)
sekä Teijo Haapaniemi Reisjärveltä.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/TIEDOTUSASIAT
- Informoitiin Keplin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
- Keplin uusi seura- ja valmennustoiminnan asiantuntija Ulla Papp esittäytyi ja
kertoi ajankohtaisista seuratapaamisista ja syksyn koulutussuunnitelmista.
- Keplin 26. Jukuleirille 29.7.-1.8.2019 on ilmoittautunut noin 260 lasta.
- Vuosikokous kävi laajan keskustelun jäsenseurojen passiivisuudesta
osallistumiseen järjestön vuosikokouksiin. Pohdittiin sähköistä osallistumisen
mahdollisuutta sekä muiden seurojen yhteistoimintatilaisuuksien tuomista
vuosikokouksiin. Sähköinen osallistuminen vaatinee sääntömuutoksen.
Todettiin, että nuorten rekrytointi seurojen hallitustyöskentelyyn tai
juniorijaostoihin on iso haaste, johon Keplin toimiston pitää miettiä uusia
toimenpiteitä, koulutusta ja tiedotuskampanjaa.
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- Vuosikokous merkitsi tiedoksi verottajan päätöksen, että Kepli on
yleishyödyllinen yhteisö eikä verotettavaa tuloa ollut vuonna 2018.
- Kevätkokouksen jälkeen osallistujille jaettiin otteluliput KPV- HIFK –
jalkapallo-otteluun Kokkolan keskuskentälle.

8.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä yksituumaisuudesta ja toivotti
kokousväelle liikunnallista kevättä ja kesän odotusta.

Kokkolassa 23.5.2019
Kokouksen puolesta

Risto Pouttu
puheenjohtaja

Petri Harsunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkolassa

____ /____ 2019

Tapani Hotakainen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Virolainen
pöytäkirjan tarkastaja

