
  

 
 

 
 

 
 
 

 
Pöytäkirja 

 
Vantaan Jalkapalloseura ry. 
Sääntömääräinen syyskokous 

 
Paikka: Myyrmäen jalkapallostadion, klubitila 

Aika: 26.10.2022, klo 17:30 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Vantaan Jalkapalloseura ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokous valitsi puheenjohtajakseen Pekka Penttalan, sihteeriksi Janne Bruunin ja pöytäkirjan 

tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jari Mäensivun ja Annika Nyman-Paajasen. 

 

 

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Todettiin läsnäolijat 

Juha Kaitera 

Anni Sulopuisto 

Pekka Penttala 

Mikko Koivisto 

Annika Nyman-Paajanen 

Juha Tuomaala 

Jari Mäensivu 

Janne Bruun 

Kaj Björkqvist (etäyhteydellä) 

Jaakko Niinistö (etäyhteydellä) 

 
5. Kokous hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen 

 

6. Kokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion toiminta- ja tilikaudelle 

1.11.2022-31.10.2023 hallituksen esityksen mukaan 

 

7. Kokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuista toiminta- ja tilikaudelle 1.11.2022-31.10.2023 

- Normaalijäsenyys (joukkuetoiminta) 60 € 

- Harrastejäsenyys (jalkapalloliikunnan ryhmät) 10 € 

- Kannatusjäsenyys 30 € 

Kokous päätti lisäksi, että normaalijäsenyyden jäsenmaksu laskee 1.5.2023 alkaen 50%:lla 
30 euroon. 

 
Jäsenyys on voimassa maksuhetkestä toimintakauden loppuun 31.10.2023 saakka. 

 
 



  

 

8. Kokous valitsi yhdistyksen tilintarkastajaksi Marko Saxellin (KHT) ja varatilintarkastajaksi 

Tuomo Janatuisen (KHT). 

 

9. Kokous totesi puheenjohtaja Kaj Björkqvistin toimikauden jatkuvan sääntöjen mukaisesti 

toimintakauden 2022-2023 ajan. 

 

 

10. Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen jäseniksi erovuorossa olleet Pekka Penttalan, Jari 

Mäensivun sekä Juha Kaiteran. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juha Tuomaala. 

 

11. Kokous käsitteli muut kokoukselle kokouskutsussa esitetyt asiat: 

a. Kokous päätti korvata yhdistyksen sääntöjen 2. luvun kappaleen ” Yhdistyksen varsinaiseksi 

jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, 

SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.” muotoon: ” Yhdistyksen 

varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 

noudattamaan seuran ja Suomen Palloliiton sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.” 

b. Kokous vahvisti esitetyt seuran päivitetyt jäsenehdot, joihin lisättiin Juha Kaiteran esittämä ja 

kokouksen kannattama muutos sääntöjen viimeiseen kohtaan: 

- Kaiteran muutosesitys koski sääntöjen kohtaa: ”Asepalvelusta suorittavilla pelaajilla on, 

huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä 

määritellään toimintakausittain”. Kaitera esitti ehtoon lisättävän myös siviilipalveluksen 

suorittajat. 

- Kokous päätti muuttaa kohdan muotoon: ” Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla 

on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä 

määritellään toimintakausittain”. 

 

12. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18:20. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

Vantaalla 27. päivänä lokakuuta 2022 
 

 
 
 

__________________________  ________________________ 
Pekka Penttala    Janne Bruun  

Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 

 
 

 
__________________________  ________________________ 

Annika Nyman-Paajanen   Jari Mäensivu 
Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 


