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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Aika  9.11.2017 klo 18.00 
 
Paikka  Hyvinkään Seudun Urheilijoiden toimisto 
 
Läsnä  Johannes Tarkiainen puheenjohtaja 
  Markku Kytölä paikalla   19:50 alkaen, kohta välinehankinnat 

Erkki Tenkula  sihteeri, poistui 21:50 
Jarmo Lehtinen 
Petteri Rovasalo 
Johanna Taruma 
Hanna Tarkiainen pois 19:50-20:15 

 

1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05. 

2. Järjestäytyminen 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johannes Tarkiainen ja sihteeriksi Erkki Tenkula.  

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

Lisättiin esityslistaan Välinehankinnat ja Vammat veks -koulutus. Muilta osin esityslista 
hyväksyttiin.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Todettiin edellinen pöytäkirja hyväksytyksi. 

5. Ajankohtaista 

 

Seuratuen haku 

 

Päätettiin hakea seuratukea. Johannes, Jyrki ja Johanna tekevät hakemuksen 15.12. 
mennessä.   

 
Jäsen- ja laskutustilanne 

 

Korjataan HSU:n nettisivulle jäseneksi haluaville yhteydenottotiedot: lisätietoja antaa 
Jyrki Eriksson  ja jäsenhakemukset toimitetaan osoitteeseen sihteeri@hsu.fi.  

 
Todettiin, että seuraan on liittynyt uusia jäseniä, joiden tiedot on kirjattu jäsenrekisteriin.  
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Tilinkäyttö- ym. oikeudet 

  

Sihteerille annetaan yleisurheilurekisteriin pääkäyttäjätunnukset. 
 
Yleisurheilurekisterin käyttöoikeudet päivitetään liitteen 1 mukaisiksi.  
 
Muutetaan tilinkäyttöoikeudet liitteen 2 mukaisesti. 
 
Päätettiin, että seuran nettisivujen pääkäyttäjän käyttäjätunnuksena on tiedotus@hsu.fi. 
Päivitetään nettisivujen käyttöoikeudet liitteen 1 mukaisiksi.  

 

Maksu- ja korvausasiat, leirituki 

 
Kilparyhmiin voidaan ottaa toisen liikuntalajin harrastajia, jotka osallistuvat vain osaan 
harjoituksista, jos asia sopii valmentajalle. Jos ko. harrastaja osallistuu alle puoleen 
harjoituksista, kausimaksusta voidaan antaa anomuksesta harkinnanvaraisesti 35%:n 
alennus. Päätöstä ei sovelleta jo lähetettyihin maksuihin.  
 
Kilparyhmässä harjoitteleva urheilija voi saada alennuksen kausimaksusta, jos on yli 
puolet kaudesta loukkaantuneena. Urheilijan täytyy itse hakea alennusta. Alennus on 
korkeintaan 50% ja se hyvitetään seuraavan kauden maksuista.  
 
Tarkistettiin leirituen myöntämisperusteet (ks. pöytäkirja 17.3.2017). Päätettiin, että myös 
maajoukkueleiritykseen käytetään samoja perusteita. Seura siis maksaa n. 80€ 
kouluttajamaksun maajoukkueleirityksestä.    
 
Jos urheilija asuu maksukauden aikana pääsääntöisesti toisella paikkakunnalla vähintään 
100 km Hyvinkäältä, mutta käyttää harjoitteluun seuran vuoroja, kausimaksusta 
myönnetään 35% alennus. 
 
Valmennuksen kulukorvaus vapaaehtoistyönä seuran ryhmiä valmentaville henkilöille on  
200 euroa hallikaudella 2018. 

 

Yhteistyösopimukset 

 

 Käytiin läpi sopimusluonnos yhteistyöstä Mehiläisen kanssa. Päätettiin hyväksyä sopimus. 
 

Käytiin läpi sopimusluonnos yhteistyöstä Citymarketin kanssa. Jos kauppiaalle sopii, että  
logo lisätään vain uusiin seura-asuihin, sopimus voidaan hyväksyä. 
 
Tehdään nettisivulle kysely yhteishankinnasta (pipo & juomapullo). 
 
Käytiin läpi sopimusluonnos yhteistyöstä Sportmixerin kanssa. Päätettiin hyväksyä 
sopimus. 
      

Välinehankinnat 
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Käytiin läpi välinetarpeet. Pyydetään tarjous Sportmixeriltä yhteistyösopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. 
 

Vammat veks 2- koulutus 

 

Koulutus järjestetään luultavasti 14.12. Paikkaa ei ole vielä varattu. Tilaisuuteen 
ilmoittaudutaan HSU:n nettisivujen kautta.    

 
2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

Täydennettiin Johanneksen tekemää toimintasuunnitelman luonnosta. Johannes jatkaa 
toimintasuunnitelman työstämistä Jyrkin, Johannan ja Hannan kanssa.  Johannes lähettää 
vielä toimintasuunnitelman sähköpostilla kommentoitavaksi. Valmis toimintasuunnitelma 
käsitellään syyskokouksessa. 
 
Johannes esitteli v. 2018 talousarvion luonnoksen, jota täydennettiin. Johannes lähettää 
talousarvion sähköpostilla kommentoitavaksi. Talousarvio käsitellään syyskokouksessa.  

6. Muut esille tulevat asiat 

Markku otti esille erään itsenäisesti harjoittelevan jäsenen saaman kesäkauden laskun ja 
kehotti käymään perusteet vielä asianosaisen kanssa läpi. Todettiin, että näin on jo tehty. 

7. Seuraava kokous 

 
Syyskokous pidetään 8.12.2017 klo 19 Vehkojan koululla.  

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22. 
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VAKUUDEKSI 

 
Hyvinkää 9.11.2017 

 
 
 
 
 Johannes Tarkiainen   Erkki Tenkula 
 puheenjohtaja    sihteeri 
  
 
 
 
 
 Johanna Taruma   Petteri Rovasalo 
 jäsen     jäsen 
 
 
 
 ______________________  _______________________ 
 Jarmo Lehtinen   Hanna Tarkiainen 
 Jäsen     Jäsen 
 
 
 
 _______________________   
 Markku Kytölä    
 Jäsen      
 
 
  


