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Suomen Shorinjiryu Karatedo Yhdistys ry:n kevätkokous
Aika

La 2.4.2022 klo 17.03

Paikka

Genbu-Kai dojo, Suvilahdenkatu 10 A, Helsinki/Skypekokous

Osallistujat

Budoseura Genbu-Kai ry, edustajanaan Anssi Ulvinen, pj
Budoseura Oulun Musokai, edustajanaan Allan Palokangas
Budo Rensei ry, edustajanaan Krista Nwagu, pj
Metsuke ry, edustajanaan Vesa Salminen, pj
Jukka Hänninen, Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistyksen
puheenjohtaja
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Kokouksen avaus
Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hänninen avasi
kokouksen klo 17.03.
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Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Jukka Hänninen, sihteeriksi Krista Nwagu ja
pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Salminen sekä Anssi Ulvinen.
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty yhdistyksen jäsenseuroille 6.3.2022, joten kokous
todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
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Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hänninen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja totesi
vuoden 2021 tuloksen olleen 229,95 euron verran positiivinen.
Todettiin, että yhdistys oli järjestänyt kaksi (2) leiriä vuoden 2021 aikana. Vuonna 2021 ei
järjestetty kilpailuja eikä junioritoimintaa.
Jukka Hänninen luki toiminnantarkastaja Kimmo Nissisen lausunnon yhdistyksen toiminnan
tarkastamisesta vuodelta 2021. Toiminnantarkastaja ei löytänyt huomautettavaa hallituksen
toimintaan liittyen, lukuunottamatta pöytäkirjojen puuttuvia paperiversioita, jotka
puheenjohtaja lupasi toimittaa pikimmiten. Kaikki pöytäkirjat ovat kuitenkin nähtävissä
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sähköisessä muodossa yhdistyksen verkkosivuilla. Toiminnantarkastaja puolsi
vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
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Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille.
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Vuoden 2022 budjetin tarkistaminen
Puheenjohtajan esittämä budjetti vuodelle 2022 hyväksyttiin. Muun muassa jäsenmaksut oli
arvioitu viime vuoden mukaisiksi ja kesäleirille odotettiin osallistuvaksi myös junioreita..
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Kesäleirin 18. - 19.6.2022 järjestelyt
Kesäleiri on suunniteltu sekä aikuisille että junioreille. Soshi Yuji Matsuoi on leirin
pääopettaja ja apuopettajina toimivat ainakin Anssi Ulvinen ja Juha Kilponen. Osallistujat jaettaisiin
vähintään kahteen ryhmään. Toisessa olisivat aikuiset ja toisessa juniorit. Mahdollisesti jaettaisiin
aikuiset vielä kahdeksi ryhmäksi. Toisessa harjoittelisivat henkilöt, joiden vyöarvo on 1. kyusta tai 1.
danista ylöspäin ja toisessa harjoittelisivat he, joiden vyöarvo on 2. kyuhun asti. Junioreita varten
tarvitaan vielä 1 tai 2 juniorivastaavaa harjoitusaikojen ulkopuoliseksi ajaksi vastaamaan ruokailuista ja
muusta vapaa-ajan toiminnasta. Leiripaikka on Järvenpää. Yksityiskohdat harjoituksien osoitteeseen,
ruokailuun ja majoitukseen liittyen tarkentuvat ensi viikon tiistaihin 5.4.2022 mennessä. Leirin aihekin
esitellään vasta ensi viikolla. Leirimaksu on 80 euroa aikuisille, jotka ilmoittautuvat toukokuun loppuun
mennessä, 100 euroa aikuisille, jotka ovat ilmoittautuneet kesäkuun aikana ja 50 euroa junioreille.
Leirimaksu on vakio. Leirimaksun suuruus on sama yhdestä tai kahdesta leiripäivästä. Leirimainos
julkaistaan tiistaina 5.4.2022. Etäosallistuminen kesäleirille ei ole mahdollista. Apuohjaajat vapautetaan
leirimaksusta.
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Käsitellään muut esille tulevat asiat
Kokoukseen ei oltu ehdotettu muita käsiteltäviä asioita.

10 Kokous päättyi klo 17.45.

Allekirjoitus pöytäkirjan vakuudeksi:

_________________________

_________________________

Jukka Hänninen
Kokouksen puheenjohtaja

Krista Nwagu
Kokouksen sihteeri
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_________________________

_________________________

Vesa Salminen
Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja

Anssi Ulvinen
Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja
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