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 26.10.2021 
  

IF Sibbo Vargarna jalkapallojaoston 2021 sääntömääräinen 

syyskokous  

 

 
Aika:  26.10.2021 klo 19:00  
Paikka:  “Ullala” IF Sibbo-Vargarna -seuran toimitilat, Itäinen Suursuonkuja 5, 
 etäosallistuminen Google Meetin kautta 
 
Läsnä:   
 
1§ Kokouksen avaus 

• Jaoston puheenjohtaja Sini Tuovinen avasi kokouksen kello 19:03 
 
2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta: 
 Puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat 
 

• Valittiin Sini Tuovinen kokouksen puheenjohtajaksi  

• Valittiin Pekka Ollikainen kokouksen sihteeriksi  

• Valittiin Anna Falck ja Mikael Jernmark kokouksen pöytäkirjan 
tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi 

 
3§ Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

• Kokouskutsu on julkaistu jaoston Internet-sivuilla ja lähetetty jaoston 
jäsenille MyClubin kautta 

• Läsnä viisi jäsentä ja lisäksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jaoston 
taloudenhoitaja sekä toimintakoordinaattori 

 
4§ Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 
5§ Esitys kokouksen äänestyskäytännöstä 

• Päätettiin, että jokaisella kokoukseen osallistuvalla jalkapallojaoston 
jäsenellä tai hänen edustajallaan on äänestyksessä käytössä yksi 
ääni / henkilö. 

 

6§ Valitaan jalkapallojaoston puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2022 

• Valittiin Sini Tuovinen puheenjohtajaksi 

• Hallitukseen valittiin jäseniksi:  
o Harri Kuusimurto 
o Stefan Laajunen 
o Mikael Jernmark  
o Erja Koivunen 
o Heidi Malinen 
o Pekka Ollikainen 

 
7§ Päätetään puheenjohtajan ja rahastonhoitajan palkkiosta 

• Päätettiin palkkioksi 300 euroa kuukaudessa kummallekin 
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8§                 Valitaan muut toimihenkilöt 

• Valittiin Varapuheenjohtajaksi Heidi Malinen 

• Valittiin sihteeriksi Stefan Lajunen 

• Valittiin rahastonhoitajaksi Pekka Ollikainen 

• Valittiin joukkueenjohtajakoulutusvastaavaksi Harri Kuusimurto 

• Valittiin tapahtumavastaavaksi Mikael Jernmark 

• Valittiin kahvio-/varainkeruuvastaavaksi Erja Koivunen 

• Valittiin varustevastaavaksi Pekka Ollikainen 
 
 

9§  Valitaan jaoston ehdokas seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 

• Valittiin Pirjo Moen jaoston ehdokkaaksi seuran puheenjohtajaksi 
edellyttäen, että hän on käytettävissä  

 
10§ Valitaan jaoston ehdokas sekä varahenkilö seuran hallitukseen vuodelle 2022 

• Valittiin Harri Kuusimurto jaoston ehdokkaaksi seuran hallitukseen.  

• Valittiin Sini Tuovinen hänen varahenkilökseen 
 
11§ Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen 

• Kokouksessa läpi käyty toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja se 
esitetään seuran hallitukselle. 
 

12§  IF Sibbo-Vargarna jalkapallojaoston strategia 2022-2025 

• Jalkapallojaoston puheenjohtaja Sini Tuovinen esitteli jaoston 
strategian 

• Jalkapallojaoston missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle 
sipoolaiselle. 

• Strategiakauden tavoitteena on tarjota laadukasta arkea tukevan 
toimintaympäristö, jokaisen pelaajan motivaatiota ja kehityksen 
mukaista jalkapallotoimintaa sekä jokaiselle pelaajalle koulutettu 
valmentaja. 

• Vahvistettiin strategia 
 
 
13§ Kokouksen päättäminen 
  

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 
 

 

 

Puheenjohtaja                                 Sihteeri 
Sini Tuovinen  Pekka Ollikainen 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen laaditun kokouksen kulun 

mukaisesti 
 

 
                             

 Pöytäkirjan tarkastaja                         Pöytäkirjan tarkastaja 
 Anna Falck   Mikael Jernmark 
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