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Kokouskutsu Helsinki Triathlon ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 

2020 

Aika: torstai 26.11.2020 klo 18:00 

Paikka: Etäkokous; Teams -ohjelmiston kautta  

Asialista 
1. Kokouksen avaus 

2. Läsnä olevien toteaminen 

3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkailijoiden valinta 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

6. Lyhyt katsaus seuramme toiminnan nykytilaan 

7. Syyskokouksen sääntömääräiset asiat (§ 12) 

a. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

b. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

i. Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat olleet  

1. aikuisjäsen 60 €; lisättynä Suomen Triathlonliiton mahdollisesti päättämällä 

seuraosuudella; 

2. nuorisojäsen 10 €; lisättynä Suomen Triathlonliiton mahdollisesti päättä-

mällä seuraosuudella; 

3. kannatusjäsen 20 € 

4. oikeushenkilön kannatusjäsenmaksu 300 € 

ii. Hallituksen ehdotus on, että vuodelle 2021 jäsenmaksut pysyvät ennallaan eli: 

1. aikuisjäsen 60 €; lisättynä Suomen Triathlonliiton mahdollisesti päättämällä 

seuraosuudella; 

2. nuorisojäsen 10 €; lisättynä Suomen Triathlonliiton mahdollisesti päättä-

mällä seuraosuudella; 

3. kannatusjäsen 20 € 

4. oikeushenkilön kannatusjäsenmaksu 300 € 

c. Hallituksen koon päättäminen 

i. yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen koko on puheenjohtaja + kolmesta kuu-

teen muuta jäsentä 

d. Hallituksen puheenjohtajan valinta 

i. Hallituksen nykyisen puheenjohtajan Mika Tabermanin toimikausi päättyy vuoden 

2021 lopussa. Näin ollen puheenjohtajan valintaa ei käsitellä.  

e. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle tulevaksi 2 vuodeksi eli vuosille 2021 – 

2022. 
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i. Nykyisen hallituksen kokoonpano on alla toimikausien päättymisvuosineen. 

a. Mika Taberman, puheenjohtaja (2021) 

b. Olli Salo (2020), erovuorossa 

c. Juha Hietamäki (2020), erovuorossa 

d. Heidi Tenhunen (2020), erovuorossa 

e. Eveliina Puustjärvi (2021) 

f. Päivi Kainulainen (2021) 

g. Jukka-Pekka Kantala (2021) 

2. Erovuoroisista Juha Hietamäki ja Olli Salo ovat ilmoittaneet olevansa käy-

tettävissä jatkokaudelle. Heidi Tenhunen on ilmoittanut jäävänsä pois halli-

tustyöskentelystä.   

ii. Kokouskutsun päivämäärällä seuran hallituksen tietoon on tullut, että ehdolla halli-

tuksen jäseneksi on myös Laura Heinonen. Hallituksen jäsenen tehtävästä kiinnos-

tuneet voivat halutessaan kysyä hallituksen puheenjohtajalta lisätietoja tehtävän 

sisällöstä osoitteesta mika.taberman@heltri.fi 

f. Tulevan vuoden (2021) toiminnantarkastajien (2 kpl) ja heidän varamiehiensä (2 kpl) valinta 

i. vuoden 2020 toiminnantarkastajana ovat olleet 

1. Jorma Ikäheimo 

2. Leena Volinsky 

8. Ilmoitusasiat 

a. Seuratuotteet ja jäsenedut 

b. Seuran harjoitusvuoroista, -ryhmistä ja seurailloista  

c. Seuran leireistä 2021 

d. Vuoden 2021 aikataulu 

9. Muut esille tulevat asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen seuran MyClub –järjestelmän kautta. Teams -linkki ko-

koukseen lähetetään sähköpostiin niille, jotka ovat ilmoittautuneet 25.11.2020 klo 18 mennessä. Sen jäl-

keen linkin saa pyytämällä sen sähköpostista tj@heltri.fi  

 

Tervetuloa! 

Helsinki Triathlon ry:n hallitus 
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