
Turun Hayashi ry      Pöytäkirja 

Vuosikokous            3.4.2016  

Aika: 28.3.2016 klo 20:00  

Paikka: Three Beers  

Läsnä: Jaakko Virtanen  
            Johanna Tuominen  
            Tero Säntti  
            Jouni Valkonen  
            Jesse Savo 
            Antti Soukka 
            Joel Kouvonen  
            Tuukka Muroke 
            Markku Lumijärvi 
            Pekka Rantala 
            Niko Ekilä (saapui kohdan 10 aikana) 
              

1. Kokouksen avaus  

  Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 20.05  

2. Laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen  

  Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Virtanen ja sihteeriksi Johanna  

Tuominen.  

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta  

Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Soukka ja Joel Kouvonen  

5. Esityslistan hyväksyminen 

 Hallituksen puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. 

6. Tilinpäätöksen 2015 esittely, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.  

Vuoden 2015 tilinpäätös esiteltiin kokoukselle. 

Vahvistettiin kerhon kirjanpito. 

7. Talousarvion 2016 käsittely ja jäsenmaksun suuruus  

Käsiteltiin kerhon talousarvio ja päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2016.  

  Kerhon jäsenmaksuksi päätettiin 10 €, juniorit 5 €.  



8. Toimintakertomuksen käsittely 

  Toimintakertomus käytiin läpi ja siihen ehdotettiin muutamia lisäyksiä.  

  Päivitetty toimintakertomus lisätään pöytäkirjan liitteeksi.  

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille 

 Päätettiin myöntää vastuuvapaus 2015 hallituksen jäsenille.  

10. Uuden hallituksen valinta  

 Uuden hallituksen valinta: PJ, varaPJ, taloudenhoitaja.  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jesse Savo,  

varapuheenjohtajaksi Pekka Rantala 

  sekä taloudenhoitaja/sihteeriksi Johanna Tuominen. 

11. Muut esille tulevat asiat  

Kerhon tietojen päivitys patentti- ja rekisterihallitukselle. Vastuuhenkilöksi nimettiin Pekka 

Rantala. 

Kerhon jäsenluettelon koostaminen ja esityksen laatiminen vuoden 2017 vuosikokoukselle. 

Johanna Tuominen laatii jäsenlistan ja esityksen vuosikokoukselle niistä henkilöistä joiden 

jäsenyys tulisi kerhossa lakkauttaa.  

Keskusteltiin Joukkue-SM kisojen osallistumismaksujen sponsoroinnista. Ensisijaisesti 

Hayashi maksaa ainoastaan edustusjoukkueen osallistumismaksun mestaruussarjaan. 

Taloudellisen tilanteen niin salliessa voidaan harkita avoimen sarjan joukkueiden 

osallistumismaksuihin osallistumista. Tästä päättää kerhon hallitus. 

Alkeiskurssin järjestäminen: päätettiin järjestää alkeiskurssi mahdollisimman pian. Kurssin 

pitopaikkana toimii Three Beers ja ajankohdaksi sovittiin sunnuntai kello 18 eteenpäin. 

Tarkoitus on pitää kaksi kertaa ennen vappua ja kaksi kertaa toukokuussa. Antti Soukka toimii 

vastuuhenkilöna ja laatii suunnitelman kurssin toteutukselle.  

Turun mestaruussarjan paikkojen myöntäminen. Keskusteltiin karsintaturnauksen 

järjestämisestä. Ajatus sai kannatusta joten sellainen tullaan mitä todennäköisemmin 

järjestämään. Alustavasti sovittiin että turnauksesta tulisi kolme paikkaa ja loput kaksi 

sarjapaikkaa myönnettäisiin Turkusarjan perusteella. Puolustava mestari pääsee tietysti 

suoraan sarjaan. Lopullisen päätöksen paikkojen jakautumisesta ja karsintaturnauksen 

järjestämisestä tekee kerhon hallitus. 

Turussa järjestetään 9.4. Conklaavi jonne olisi hyvä saada kerhon jäseniä paikalle 

esittelemään ja opettamaan gota. Keskusteltiin osallistumisesta.  

 

 

       



12. Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:47 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

----------------------------------- ___/___/2016                     ----------------------------------- ___/___/2016 

Jaakko Virtanen   Johanna Tuominen 

Puheenjohtaja                                             Sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

----------------------------------- ___/___/2016   ----------------------------------- ___/___/2016 

Antti Soukka    Joel Kouvonen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


