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1. Kokouksen avaus 

Kokous alkoi klo 18:15. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) 

pöytäkirjantarkastajaa 

Antti Orava valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 
 
Elmeri Länsiharju valittiin kokouksen sihteeriksi. 
 
Simo Nieminen ja Annika Salmenaho valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokouskutsu on lähetetty 10 päivää ennen kokousta ja kokoukseen on 

saapunut 10 jäsentä: 
 
Hinkkanen Santeri 
Hoikkala Marko 
Länsiharju Elmeri 
Nieminen Simo 
Niura Pertti 
Orava Antti 
Salmenaho Annika 
Sandvik Johan 
Tuomola Taneli 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
Tero Kivistö saapui myöhässä klo 18:46 kohdan 9b käsittelyn aikana. 
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4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

Kokouksen kutsua ja Santeri Hinkkasen hallitukselle siihen toimittamia 
lisäyksiä esitettiin pidettäväksi kokouksen työjärjestyksenä.  
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

5. Esitetään toimintakertomus toimintakaudelta 2016-2017 sekä 

toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 

Toimintakertomus toimintakaudelta 2016-2017 sekä toimintasuunnitelma 
2017-18 käytiin läpi vuosikokouksessa. 
 
Tässä yhteydessä Marko Hoikkala esitti, että uuden hallituksen tulisi 
selvittää, kuinka monta jäsentä erosi yhdistyksestä kuluneella kaudella HPK 
Liiga Oy:n muutettua kausikorttihinnoitteluaan.  
 

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

Yhdistyksen kirjanpitäjä Annika Salmenaho esitteli tilinpäätöksen 
kokonaisuudessaan. Tilinpäätöksen olennaisimmat pääpiirteet kerrottiin 
kokoukselle. Samassa yhteydessä esitettiin toiminnantarkastajien 
lausunnot. 
 
Tilinpäätöksen yhteydessä Antti Orava antoi vuosikokoukselle tiedon siitä, 
että yhdistyksen hallituksen tavoitteena oli tehdä ylijäämäinen tulos 
menneellä kaudella ja tässä myös onnistuttiin. 
 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
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8. Käsitellään vuosittaisen jäsenmaksun suuruus toimintakaudelle 

2018-2019 sekä muut jäsenyyteen liittyvät asiat 

Esitettiin vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa kaudelle 2018-
2019. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tämän ohella kerrattiin viime vuoden jäsenmäärän kasvaneen 10 henkilöllä. 
 
Lisäksi Antti Orava esitti 0-14 -vuotiaiden nuorisojäsenyyden 
käyttöönotosta. Aiheesta käytiin keskustelua. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti siinä muodossa, että jäsenmaksuksi tuli 10 
euroa ja yhdistyksen vanhat jäsenkortit jaetaan nuorisojäsenkortteina. 
 

9. Yhdistystoiminnan muutokset 

a. Yhdistyksen hallitukselle on kuluneella kaudella esitetty, että 
toiminnanjohtaja ei voisi olla samanaikaisesti hallituksen jäsen. Hallitus 
esitti asian vuosikokouksen päätettäväksi. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

b. Edellinen hallitus suositteli tulevalle hallitukselle vuosikellon 
käyttöönottoa. Tarkoituksena on koordinoida yhdistyksen toimintaa 
paremmin sekä helpottaa uusien hallitusten jäsenten mukaantuloa. 
 
Tämän yhteydessä Santeri Hinkkanen esitti, että vuosikokouskutsut tulisi 
lähettää kuukauden verran ennen vuosikokousta. Keskustelun jälkeen 
esitettiin vuosikokouskutsujen lähettämiselle 2 viikon takarajaa, mikä 
myös kirjattaisiin sääntöihin. 
 
Esitys kahden viikon takarajasta hyväksyttiin yksimielisesti. 
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c. Aikaisemmin yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat 
saaneet toiminnastaan palkkion kausikortin muodossa. Jatkossa HPK 
Liiga Oy ei enää yhdistykselle anna ilmaisia kausikortteja. 
 
Esitettiin, että hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ostavat itse 
kausikorttinsa ja yhdistys maksaa kortin hinnan takaisin toimintakauden 
aikana kahdessa yhtä suuressa erässä, mikäli yhdistyksen hallitus pitää 
ko. henkilön aktiivisuutta ja työpanosta riittävänä. 
 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

10. Päätetään hallituksen koko ja varajäsenten  määrä 

toimintakaudelle 2017-2018 

Vuosikokoukselle esitettiin, että kohdat 10 ja 11 käsitellään yhdessä, koska 
ilmoittautuneita halukkaita yhdistyksen hallituksen jäseniksi oli vain neljä 
henkilöä.  
 
Kohtien 10 ja 11 käsittelyn aikana päätettiin valita hallitukseen neljä jäsentä 
ja neljä varajäsentä. 
 

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

Esitettiin hallituksen jäseniksi: Antti Orava, Taneli Tuomola, Elmeri 
Länsiharju ja Marko Hoikkala. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisäksi esitettiin hallituksen varajäseniksi: Otto Wallin, Simo Nieminen, Topi 
Passila ja Teemu Hannula. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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12. Valitaan toiminnantarkastajat (2 kpl) 

Vuosikokouksen keskuudesta ei löytynyt halukkaita toiminnantarkastajia. 
Päätettiin soittaa Pyry Keinoselle, Eero Parviaiselle ja Teemu Lindbergille. 
Eero Parviainen ei vastannut, mutta Pyry Keinonen ja Teemu Lindberg 
vastasivat ja ilmoittivat olevansa halukkaita tehtävään. 
 
Toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2017-2018 esitettiin: Pyry 
Keinonen ja Teemu Lindberg. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

13. Muut käsiteltävät asiat 

a. Esitys sanktiojärjestelmästä vierasmatkoille 

 

Huomautus seuraa asiattomasta käytöksestä tai hallista poistamisesta 

lievästä syystä. 

 

Varoitus seuraa vähäisestä ilkivallasta, törkeästä asiattomasta 

käytöksestä, humalaisen alaikäisen vastuuhenkilönä olemisesta tai 

hallista poistamisesta 

 

Pelikieltoa seuraa toisen henkilön käsiksi käymisestä, matkalla 

olemisesta humalassa alaikäisenä, hallista poistamisesta vakavasta 

syystä tai poliisin matkaan joutumisesta. 

 

Väliaikainen porttikielto seuraa toisesta tai kolmannesta pelikiellosta. 

 

Pysyvä porttikielto seuraa törkeästä väkivallasta tai seuraavasta 

rikkeestä väliaikaisen porttikiellon jälkeen. 

 



HPK Kannattajat ry 
Vuosikokous 

 

6 

Jokainen vieraspelimatka vähentää rikehistoriaa yhden huomautuksen 

verran, lukuun ottamatta ensimmäistä vieraspelimatkaa sanktion 

saamisen jälkeen. 

 

Kaksi huomautusta vastaa varoitusta ja kaksi varoitusta vastaa 

pelikieltoa. 

 

Marko Hoikkala esitti, että hallitus käsittelee kunkin tapauksen erikseen 

ja tätä päätöstä kunnioitetaan. 

 

Lisäksi esitettiin, että rikejärjestelmä muotoillaan myös 

matkasääntöihin. 

 

Kaikki esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

b. Kannustin bussivastaaville 

 

Esitettiin, että matkojen bussivastaavat saavat matkat puoleen hintaan, 

jotta tulevalla kaudella ei tulisi pulaa bussivastaavista. 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

c. Hallituksen jäsenen lojaalisuusvelvollisuuden lauseke sääntöihin 

 

Santeri Hinkkanen esitti sääntöihin kirjausta, jonka mukaan hallituksen 

jäsenen tulee aina toimia yhdistyksen edun mukaisesti. Tähän liittyen 

Hinkkanen esitti myös sellaista kirjausta sääntöihin, jonka mukaan sekä 

yritysyhteistyökumppanien että HPK Liiga Oy:n edustaja ei voi toimia 

yhdistyksen hallituksessa. 

 

Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

d. HPK:n junioreiden rahallinen tukeminen esimerkiksi stipendillä 
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Esitettiin, että yhdistys tukee rahallisesti HPK:n juniorijääkiekkoilijoita 

hallituksen hyväksi katsomalla ja yhdistyksen resurssien sallimalla 

tavalla. 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Keskusteltiin myös siitä, että voitaisiin haastaa esimerkiksi paikallisia 

urheiluvälineliikkeitä tarjoamaan lahjakortteja sopiville junioreille. 

 

e. Toiminnanjohtajan vastuualueiden määritteleminen sääntöihin 

 

Esitettiin, että hallitus muotoilee toiminnanjohtajan vastuualueet 

yhdistyksen sääntöihin. 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

f. Varajäsenet mukaan hallituksen kokouksiin 

 

Tuotiin vuosikokouksen tietoon, että tulevalla toimintakaudella, 

varajäsenillä tulisi olla oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.  

 

Asiasta käytiin keskustelua ja ajatusta pidettiin hyvänä. Vuosikokous 

suositteli vahvasti tämän toimintatavan käyttöönottoa. 

 

g. Tero Kivistöä  esitettiin toiminnanjohtajaksi toimintakaudelle 2017-2018 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19:57. 
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_______________________________ _______________________________ 

Antti Orava   Elmeri Länsiharju 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Simo Nieminen   Annika Salmenaho 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


