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PÖYTÄKIRJA, KEVÄTKOKOUS 
 
KOUVOLAN LIIKUNTA- JA VOIMISTELUSEURA TEMPO RY  
 
 
 
Aika  Torstai 11.6.2020 klo 17.00 
 
Paikka  TeamLink- etäyhteys / Tempon toimisto, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola 
 
 
 

1.  Kokouksen avaus 
- Kokous avattiin klo 17:01 

 
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden 

  pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta 
- Puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Niilo-Rämä 
- Sihteeriksi valittiin Emmi-Riika Seppälä 
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkkoliisa Seppä ja Maria 

Taskula 
 

3.  Läsnäolijoiden toteaminen 
- Etäyhteydellä mukana olivat: Liisi Perkka (varapuheenjohtaja ja 

hallituksen jäsen), Miia Kapanen (hallituksen jäsen), Birgitta 
Kemppi (hallituksen jäsen), Kati Sailio (hallituksen jäsen), Kirsti 
Saarikivi (jäsen) 

- Toimistolla paikalla olivat: Kaisa-Niilo Rämä (puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsen), Maria Taskula (hallituksen jäsen), Pirkkoliisa 
Seppä (hallituksen jäsen), Emmi-Riika Seppälä (seuran 
työntekijä, jäsen) 

 
4.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
- Kokous on kutsuttu sääntöjen mukaan koolle vähintään 

kahdeksaa vuorokautta ennen kokousajankohtaa.  
- Kokouskutsu on esitetty seuran verkko- ja facebook-sivustolla 

sekä seuran WhatsApp- kanavissa 22.5.2020. Lisäksi kutsu on 
esitetty jäsenille 27.5.2020 sähköpostilla lähetetyssä 
jäsenkirjeessä. 

 
5. Tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

- Tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio käytiin läpi. 
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. 
- Tuleva kausi on Tempon 119:sta virallinen toimintakausi. 

 
6. Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2020-2021 

- Valittiin Kaisa Niilo-Rämä puheenjohtajaksi. 
 



7. Hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
- Valittiin Kirsti Saarikivi ja Sami Tolvanen uusiksi hallituksen 

jäseniksi erovuoroisten Jenni Seppäsen ja Laura Tynyksen 
tilalle. 

   
8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.  

- Mikäli valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 

- Valittiin tilintarkastusyhteisöksi KPMG ja tilintarkastajaksi Pia 
Kemppi-Lampinen tai joku muu saman yhteisön edustaja. 

 
9. Tulevan tilikauden (1.7. - 30.6.) liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

- Päätettiin, että tulevan kauden liittymis-, jäsen-, ja 
kannatusjäsenmaksu on 15 euroa, kuten aiemmallakin 
toimintakaudella. Seuran hallitukselle annetaan valtuudet 
päättää harrastusmaksujen suuruudesta. 

 
10. Muut hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat 

- Hallitusten jäsenten lapsien ja puolisoiden harratusmaksut 
o Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lapset 

maksavat vain jäsenmaksun ja että puolisoilta peritään 
vain puolikas harrastusmaksu. 

o Päätettiin että hallituksen jäsenten lapset eivät maksa 
harrastusmaksuja, mutta he maksavat jäsenmaksun (15 
€ / toimintavuosi) vanhemman hallituskauden aikana. 

o Päätettiin, että hallituksen jäsenten puolisot maksavat 
puolikkaan harrastusmaksun. 

- Kirjanpitäjän valinta 
o Hallitus ehdottaa, että seuran kirjanpitäjää vaihdetaan 

tehdyn kilpailutuksen perusteella valikoituun Tiliotimisto 
Eventukseen. Seuralla on pyrkimyksenä siirtyä tulevina 
vuosina kokonaan sähköiseen taloushallintaan Netvisor- 
ohjelmiston avulla, mikä vaatii kirjanpitäjän vaihtoa. 

o Uudeksi kirjanpitäjäksi valittiin Tilitoimisto Eventus Oy:n 
Sari Hämäläinen. 

o Palkanmaksajana jatkaa KymLin Sanna Huuhka. 
 
 
11. Jäsenten jättämät käsiteltävät asiat  

- Seuran jäsenet eivät ole jättäneet viimeistään 30 päivää ennen 
kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita. 

- Muita esille tulleita asioita ei ollut. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. 

 
 
 
 
 
Kaisa Niilo-Rämä, puheenjohtaja  Emmi-Riika Seppälä, sihteeri 
 
 
 
 
Maria Taskula, pöytäkirjan tarkastaja  Pirkkoliisa Seppä, pöytäkirjan tarkastaja 


