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KEVÄTKOKOUS   2020  

Aika:   28.9.2020   klo   19:00   
Paikka:   Google   Meet   -etäkokous  
 
Läsnä:    Kalle   Juutilainen,   Lilli   Pykäläinen-Liikka,   Tuomas   Perälä,   Jussi  
Puustinen,   Juhana   Repo,   Grigori   Savustjan,   Sirpa   Tuokko,   Mira   Vidén  

1.   §   Kokouksen   avaus   

● Seuran   puheenjohtaja   Kalle   Juutilainen   avasi   kokouksen   kello   19:05.  

2.§   Kokoukselle   puheenjohtajan,   sihteerin   ja   teknisen   sihteerin   valinta   

● Kokouksen   puheenjohtajaksi   valittiin   Kalle   Juutilainen   ja   sihteeriksi   Juhana  
Repo   sekä   tekniseksi   sihteeriksi   Jussi   Puustinen.  

3.§   Kokouksen   pöytäkirjantarkastajien   ja   ääntenlaskijoiden   valinta   

● Kokouksen   pöytäkirjantarkastajiksi   ja   ääntenlaskijoiksi   valittiin   Sirpa   Tuokko  
ja   Mira   Vidén.  

4.   §   Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   

● Kokouksesta   on   ilmoitettu   seuran   jäsenille   sähköpostitse   yli   kahta   viikkoa  
ennen   kokousta,   joten   todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.  

5.§   Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   

● Hyväksyttiin   kokouksen   työjärjestys   ilman   muutoksia.  

6.§   Tilinpäätöksen   esittäminen,   vuosikertomus   sekä   toiminnantarkastajien  
lausunto   

● Hallitus   esitteli   kokoukselle   tilinpäätöksen   ja   toimintakertomuksen   sekä  
toiminnantarkastajien   lausunnon.  
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7.§   Tilinpäätöksen   vahvistaminen   ja   vastuuvapauden   myöntäminen  
tilivelvollisille   

● Päätettiin   vahvistaa   tilinpäätös   ja   toimintakertomus   ja   myöntää   vastuuvapaus  
tilivelvollisille.  

8.§   Muut   asiat   

● Hallitus   kyseli   jäsenten   mielenkiintoa   jatkaa   talvijuoksusarjan   järjestämistä  
yhdessä   Raja-Karjalan   suunnistajien   kanssa.   Kiinnostuneita   ajanottajia   löytyi,  
joten   WillTri   on   taas   mukana   talvijuoksusarjan   järjestelyissä.  

● Hallitus   tiedusteli   mahdollisten   Korona-rajoitusten   asettamista  
talvispinning-tuntien   järjestämiseen.   Todettiin,   että   OMT-keskus   Lehmus  
asettanee   tiloista   vastaavana   mahdolliset   osallistujarajoitukset   tunneille   ja  
WillTri   voi   yhteistyössä   Lappeenranna   pyöräilijöiden   kanssa   järjestää  
perinteiset   talvispinning-tunnit   näitä   ohjeita   noudattaen.  

● Jäsenistöltä   tullut   toive   mahdollisen   uuden   uimahallivuoron   saamiseksi  
perjantaisen   hallivuoron   lisänä.   Hallitus   selvittelee   asiaa.  

● Muutama   nykyinen   hallituksen   jäsen   on   ilmoittanut,   ettei   halua   enää   jatkaa  
hallituksessa   ensi   vuonna.   Uusia   hallituksesta   kiinnostuneita   jäseniä   siis  
toivotaan   mukaan,   kun   uusi   hallitus   vuodelle   2021   valitaan   seuran  
syyskokouksessa.  

● Jussi   Puustinen   kutsui   jäsenet   mukaan   juoksulenkille   torstaina   1.10.,   jossa  
tutustutaan   rantaraittiin   ja   Huhtiniemen   portaisiin   sekä   kuvataan   materiaalia  
seuran   nettisivuille   ja   sosiaaliseen   mediaan.  

● Hallitus   selvittää   mahdollista   varastotilaa   seuran   varusteille   (mm.  
varastoseuravaatteita,   pyyhkeitä,   juomapulloja,   uintipoijut,   pyörälaukku).  

● Hallitus   selvittää   myös   seuravaatteiden   tilauksen   ajankohtaa   ja   mahdollisten  
WillTri   pipojen   yms.   seurasälän   tilausta.  
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9.§   Kokouksen   päättäminen   

● Kokouksen   puheenjohtaja   päätti   kokouksen   kello   19:50.  

 

Lappeenrannassa   29.9.2020  

Pöytäkirjan   vakuudeksi  

 

________________________ ______________________  
Kalle   Juutilainen,   puheenjohtaja Juhana   Repo,   sihteeri  

 

 

________________________ ______________________  
Sirpa   Tuokko,   pöytäkirjan   tarkastaja Mira   Vidèn,   pöytäkirjan   tarkastaja  


