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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 

Aika  10.1.2018 klo 19:30 

 

Paikka  Hyvinkään Seudun Urheilijoiden toimisto 

 

Läsnä  Johannes Tarkiainen puheenjohtaja 

Jarmo Lehtinen 

Lauri Kantoniemi 

Katariina Piri 

Petteri Rovasalo 

Hanna Tarkiainen  

Johanna Taruma 

  Erkki Tenkula  sihteeri 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:37. 

2. Järjestäytyminen 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johannes Tarkiainen ja sihteeriksi Erkki Tenkula.  

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Allekirjoitettiin edellinen pöytäkirja.  

 

5. Johtokunnan kokoonpano ja toiminta 

 

Varapuheenjohtaja ja sihteerin valinta 

 

Puheenjohtaja kävi läpi seuran sääntöjen mukaiset johtokunnan tehtävät. 

 

Valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Lauri Kantoniemi ja sihteeriksi Erkki Tenkula. 

 

Lauri Kantoniemelle annetaan tilinkäyttöoikeus liitteessä 1 mainittuihin tileihin sekä 

oikeus yleisurheilurekisteriin. 

 

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtaja Johannes Tarkiaisella, varapuheenjohtaja 

Lauri Kantoniemellä, sihteeri Erkki Tenkulalla ja IP-kerhotoiminnasta vastaavalla Katriina 

Lehtisellä.  
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Johtokunnan jäsenten toimenkuvat/tehtäväjako 

 

Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelmassa asetetut kauden tavoitteet. 

 

Sovittiin johtokunnan jäsenten vastuut: 

- Johannes: seuran hallinto, seurakokoukset, muut edustukset 

- Lauri: avustukset, leirit, seurakehitys, seurakysely, kilpailujen tilavaraukset  

- Katariina: seuratuotteet. talkoopäällikkö 

- Erkki: jäsenasiat, urheilijasopimus, urheilupuolen talous ja laskutukset, lisenssit 

- Johanna: valmennustoimikunta ja henkilöstö 

- Hanna: aikuisurheilu, tiedotus, Kunniakierros 

- Petteri: kilpailutoiminta, tilat, välineet 

- Jarmo: Wanha Areena, osakasseurat, välineet, avaimet 

 

Johtokunnan ulkopuolelta: 

- Katriina Lehtinen: IP-toiminta 

  

Johtokunnan jäsenistä Markku Kytölä ei ollut paikalla kokouksessa. Kysytään häneltä, 

mitä tehtäviä hän on valmis hoitamaan. 

 

Petteri kutsuu kokoon kilpailutoimikunnan kokouksen, jossa sovitaan kilpailutoiminnan 

vastuut ja toimintatavat, esim. toimitsijoiden hankkiminen kilpailuihin. 

 

Sovittiin alustavat seuran ja johtokunnan kokousajat vuodelle 2018: 

- 10.1. klo 19:30  johtokunta 1. kokous 

- 21.3. klo 19:30 johtokunta 2. kokous 

- 12.4. klo 19:00 seuran kevätkokous 

- 7.6. johtokunta 3. kokous 

- 19.9. johtokunta 4. kokous 

- 8.11.  johtokunta 5. kokous  

- 29.11. seuran syyskokous 

- 14.12. kauden päättäjäiset 

 

Edustajat SUL, UUDY, ESLU, SAUL, Suomen Valmentajat, TUL 
 

Sovittiin edustajat järjestöjen toimintaan 

- SUL   Johannes 

- UUDY   Petteri 

- ESLU   Johannes 

- SAUL   Hanna 

- Suomen valmentajat Jyrki 

- TUL   Lauri   

 

6. Ajankohtaista 
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Valmennustoiminta 

 

Nuorten ohjaajien korvaukset ovat olleet 6-8 € /h koulutuksesta ja vastuusta riippuen. 

Päätettiin, että korvaus on jatkossa 6-10 €/h koulutuksesta, kokemuksesta ja vastuusta 

riippuen.  Todettiin, että valmennuskulujen alv nousee 10%:sta 24%:iin.   

 

Sali- ja kenttävuorojen hakeminen on menossa. Johanna ja Jyrki tekevät hakemuksen. 

 

SM-kisoihin Kuortaneelle ja Jyväskylään seura maksaa yhden huoltajan kustannukset. 

Päätettiin, että huoltajina toimivat Johannes Tarkiainen ja Yvonn Lindholm.   

 

Todettiin, etteivät valmentajina toimineet Maria, Markku ja Svea Kytölä ole useista 

pyynnöistä huolimatta palauttaneet vuoden 2017 keväältä läsnäololistoja, joiden 

perusteella kaupunki maksaa seuralle avustuksia. Läsnäololistat tulee toimittaa 31.1.2018 

mennessä.  

 

Sovittiin, että luodaan toimintatapa siihen, miten itsenäisesti harjoittelevat pitävät kirjaa 

käyttämistään harjoitusvuoroista (”läsnäololista”). 

 

Saadun palautteen perusteella itsenäisesti harjoittelevilla on ollut epätietoisuutta 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Todettiin, että itsenäisesti harjoittelevien kanssa 

toimitaan hallikaudelle ilmoittautumisen yhteydessä kerrottujen ehtojen mukaisesti. 

Ehdot olivat seuraavat. 

 

Seuran tarjoamat yleiset harjoitusvuorot itsenäisesti harjoitteleville seuran jäsenille tai 

seuran kilparyhmiin kuuluville urheilijoille. Yleisten vuorojen käyttö edellyttää 

ilmoittautumista ja sitoutumista alla oleviin kriteereihin.  

 

Harjoittelu oman valmentajan valvonnassa. 

Seura pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

Hinnat hallikaudella, ikä määritellään kauden 2018 kilpailusarjan perusteella 

Juniori: 50€ / 180€ (ei käytä / käyttää seuran vuoroja) 

SM ikäinen urheilija: 100€ / 250€ (ei käytä / käyttää seuran vuoroja) 

Lisäksi laskutetaan lisenssi + jäsenmaksu 

Sisältää kisakorvaukset johtokunnan päätöksen mukaisesti 

Itsenäisesti harjoittelevia ja heidän huoltajia koskee toimitsijavelvoite ja sitoutuminen 

yhteiseen varainhankintaan mm. Kunniakierros 

 

Seuranvaihdot 

 

Todettiin, että liitteessä 2 mainitut urheilijat ovat rikkoneet seuranvaihtoon liittyviä 

SUL:n sääntöjä, koska he eivät ole ilmoittaneet HSU:lle seurasiirrostaan marraskuun 

loppuun mennessä.  

 

Kaksi liitteessä 2 mainittua urheilijaa on rikkonut allekirjoittamaansa 

valmennustukisopimusta. Valmennustukisopimus on voimassa 30.9.2018 saakka ja tuen 
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saaminen edellyttää, että urheilija edustaa seuraa. Päätettiin periä takaisin heille 

marraskuussa 2017 maksetut valmennustuet. 

 

Todettiin, että seuran johtokunta ei ole samaa mieltä vuonna 2017 seuran 

varapuheenjohtajana toimineen Markku Kytölän Aamupostille antamasta lausunnosta 

(14.12.) eikä hyväksy sitä.   

7. Ajankohtaista 

 

Muiden seurojen urheilijoiden harjoittelu HSU:n harjoitusvuoroilla  

 

Muiden seurojen urheilijoiden harjoittelu HSU:n harjoitusvuorolla on kielletty ilman 

seuralta saatua lupaa. Jos muun seuran urheilija haluaa harjoitella HSU:n vuorolla, 

urheilija tulee pyytää lupa harjoitteluun johtokunnalta. Lupa pyydetään ottamalla yhteyttä 

puheenjohtajaan, esim. sähköpostitse pj@hsu.fi. Luvan saanti vaatii, että urheilija hoitaa 

velvoitteensa HSU:lle.  

 

Luvan myöntämisen jälkeen seuran ulkopuolisilta urheilijoilta veloitetaan harjoittelusta 

HSU:n harjoitusvuorolla 10 €/harjoituskerta hallikauden 2018 loppuun saakka. Maksu 

tulee suorittaa etukäteen.    

8. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 21.3.2018 klo 19:30 seuran toimistolla.  

9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.40. 

 

 

VAKUUDEKSI 

 

Hyvinkää   10.1.2018 

 

 

 

 

 Johannes Tarkiainen   Erkki Tenkula 

 puheenjohtaja    sihteeri 

  

 

 

 

 

 Johanna Taruma   Petteri Rovasalo 

 jäsen     jäsen 
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 ______________________  _______________________ 

 Jarmo Lehtinen   Hanna Tarkiainen 

 jäsen     jäsen 

 

 

 

 _______________________  _______________________ 

 

 Katriina Piri    Lauri Kantoniemi    

 jäsen     varapuheenjohtaja 
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