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Johtokunnan kokous 9/2019    
 
Aika: Tiistai 5.11.2019 klo 16:00   
Paikka: Sporttitalo 
 Valimotie 10 
 00380 Helsinki  
  
Läsnä: Tarmo Kuusisto, puheenjohtaja 

Henrik Tallbacka  
Raimo Turunen 

 Timo Kukkonen 
Taisto Kuoppala 
Jari Hirvonen (1. varajäsen) 

   
Timo Ruuhijärvi, sihteeri 
Aino Linnamaa  

  
Poissa:  Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja 

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja 
Kalle Koskimäki 

 Eero Oja (2. varajäsen) 
 Petri Tanninen 
 
  
 
1§ KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 5.11.2019 klo 16:10 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 



3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8/2019 pöytäkirja (liite 1). 

 

4§ TALOUSRAPORTTI 

Tammi-lokakuun tuloslaskelmaa ja tasetta ei käyty läpi. Asiakirjoja ei saatu ajoissa kirjanpitäjältä, 
mutta ne toimitetaan johtokunnan tarkasteltaviksi sähköpostitse. 

 

5§ STRATEGINEN SEURANTA 2019 

Tarkasteltiin tuloskorttiin (liite 5) kirjattujen toimenpiteiden edistymistä. 

Seuraavan vuoden tuloskortteihin saatava paremmat ja selkeämmät tavoitteet, sekä selkeämmin 
seurattavat mittarit. 

 

6§ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2020 

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 syysliittokokoukseen sekä 
toimintasuunnitelman liite tuloskortti 2020. 

Toimintasuunnitelma käsiteltiin ja se viedään vahvistettavaksi syysliittokokoukseen. Talousarviota 
tarkennetaan vielä ja toiminnanjohtaja hyväksyttää sen johtokunnalla ennen syysliittokokousta. 

 

7§ TOIMINTASÄÄNNÖT 2020 

Käsiteltiin toimintasääntöihin syysliittokokouksessa ehdotettavat muutokset. 

Toimintasääntöihin tulevat muutokset viedään syysliittokokouksen vahvistettavaksi. 

 

8§ LISENSSI- JA VAKUUTUSMAKSUT 

Käsiteltiin vuoden 2020 lisenssi- ja vakuutusmaksut. 

Tulevan vuoden 2020 lisensseistä päädyttiin esittämään vahvistettavaksi syysliittokokoukselle, että 
vuoden 2020 lisenssit pidetään ennallaan. 

 

9§ HARRASTAJALISENSSI 

Käsitellään harrastajalisenssi sekä tuomari- ja valmentajajäsenyydet. 

Tulevista uudistuksista käytiin keskustelua, jossa päädyttiin viemään tulevia uudistuksia 
syysliittokokouksen vahvistettavaksi esityksen mukaisesti. Uudistus tulee olemaan tarpeellinen, 



tulevien valtionapujen hakua ajatellen. Tuomari- ja valmentajajäsenyyksien maksuilla voidaan 
tukea suoraan valittua toimintaa. esimerkiksi tuomarijäsenyyksistä kertynyt summa ohjataan 
tuomareiden korvauksiin SM-kisoissa ja valmentajien valmentajajäsenyyksistä saatu summa 
ohjataan valmennustoimintaan sekä sen kehittämiseen. Harrastajalisenssille pyritään luomaan 
lisäarvoa yhteistyökumppanien avulla. 

 

10§ TOIMINNALLINEN URHEILU  

Jatketaan työtä toiminnallisen urheilun tuomiseksi osaksi Painonnostoliittoa. Asia on esillä 
seuraavan kerran syysliittokokouksessa. 

 

11§ KANSALLISET KILPAILUT 

Puntti-Karhuille myönnettiin lupa järjestää Yleisen sarjan SM-kilpailut helmikuussa 2020. Kilpailut 
voidaan järjestää kaksipäiväisinä, mutta mikäli osallistujamäärä on yli 120, tulisi kilpailut pitää 
kolmipäiväisinä. 

Päätettiin että vuonna 2020 järjestettävissä SM-kilpailuissa Painonnostoliitto vastaa NOSTURI-
kilpailujärjestelmän kuluista. Seurat voivat käyttää haluamaansa järjestelmää, mutta vastaavat 
silloin järjestelmän kuluista itse. Päätöksen tavoitteena on madaltaa seurojen kynnystä SM-
kilpailun järjestämiselle ja taata arvokisoihin sopivan kilpailujärjestelmän saatavuus seuroille. 

Tampereen Pyrinnön järjestämistä kilpailuista on tullut reklamaatioita. Päätettiin, että 
Painonnostoliitto pyytää Tampereen Pyrinnöltä selvityksen koskien reklamaatioita, sekä korjaavat 
toimenpiteet vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi. 

 

12§ SYYSLIITTOKOKOUKSEN SEMINAARIOSUUS JA TALVISEMINAARI 

Vuoden 2019 syysliittokokous järjestetään sunnuntaina 1.12. klo 12-16 Helsingissä Sporttitalolla, 
Valimotie 10. Ennen virallista kokousta järjestetään seminaariosuus, jossa keskustellaan vuoden 
2020 uudistuksista. 

Talviseminaari järjestetään 2020, toiminnanjohtaja kartoittaa mahdolliset järjestyspaikat ja tuo ne 
johtokunnan päätettäväksi. 

 

13§ LIITTOVALMENTAJIEN REKRYTOINTI 

Keskusteltiin liittovalmentajien rekrytoinnista vuodelle 2020. Nyt palkatut valmentajat jatkavat 
tämän Olympiadin loppuun, jonka jälkeen valmentajan tehtävät laitetaan avoimeen hakuun. 

 

 

 



14§ NUORTEN 20- JA 23-VUOTIAIDEN EM-KISAT 2020 ROVANIEMI 

Kisojen pääsihteerin hakuaika päättynyt 31.10., johon mennessä hakemuksia tuli kolme 
kappaletta. Hakemusten perusteella valitaan haastateltavat. Rekrytointia vie eteenpäin 
toiminnanjohtaja ja haastattelussa mukana ovat Harri Norberg, Esa Lomma ja Tarmo Kuusisto 

Seuraavassa kokouksessa käydään läpi kisojen sen hetkinen tilanne ja budjetti sekä keskustellaan 
kokonaisuudesta. 

 

15§ TOIMISTON TILANNE 

Vahvistettiin Timo Ruuhijärven valinta uudeksi vt. toiminnanjohtajaksi 1.11.2019 alkaen. 

 

16§ TIEDOKSI 

 Seuratoiminnan Help Desk -palvelu  
 Seurakirje lähetetään kerran kuukaudessa 
 NEM 2020 – järjestelyt, toimikunta kokoontuu lähiaikoina  
 Samuel Kaikkonen on tehnyt virallisen uranlopettamisilmoituksen. 
 Taisto Kuoppala on nimetty IWF Antidoping hearing panel - jäseneksi 
 Kahvakuulaurheilun kansainvälisen liiton, antidoping tapaaminen 

 

17§ SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Päätettiin, että nykyinen johtokunta ei kokoonnu enää ennen syysliittokokousta.  

Seuraavassa johtokunnan kokouksessa tulisi käsitellä nuorten EM-kisojen 2020 budjetti sekä 
tehdä perusteellinen katsaus tilanteeseen. 

 

18§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:30. 

 

 

Tarmo Kuusisto    Timo Ruuhijärvi 
    

puheenjohtaja    sihteeri 


