
SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY    PÖYTÄKIRJA 11/2020 

Johtokunnan kokous 11/2020     

 

Aika:  keskiviikko 27.5.2020 klo 17:30 

 

Paikka:  Etäkokous/TEAMS 

 

Paikalla: Tarmo Kuusisto 

Raimo Turunen 

Timo Kukkonen 

Jari Hirvonen 

Taisto Kuoppala 

Sari Kola-Nyström 

Harri Norberg, 1. varajäsen  

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja  

Timo Ruuhijärvi, vt. toiminnanjohtaja 

Poissa:   

Henrik Tallbacka 

  Petri Tanninen, 2. varajäsen 

  Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja   

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja Tarmo Kuusisto avasi kokouksen 27.5.2020 klo 17:35. 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ 

Hyväksytään edellisen kokouksen 5/2020 pöytäkirja (liite 1) 

Hyväksytään edellisten sähköpostikokousten 6–10/2020 pöytäkirjat (liitteet 2–6) 

Kokous 10/2020 Harri Norberg puuttui läsnäolijoista, kirjattiin läsnäolo kokouksen pöytäkirjaan. 

Hyväksyttiin pöytäkirjat muutoksin 

4§ NEM 2020 TILANNE 

Kisojen pääsihteeri Marko Keskitalo esitteli nuorten EM-kilpailujen valmisteluja ja nykytilanteen mahdolliset 

vaikutukset kilpailujen onnistuneeseen läpivientiin (liitteet 7–9). Todettiin vallitsevan tilanteen luomat haasteet 

ja tällä hetkellä on epävarmaa, mitkä ovat niiden lopulliset vaikutukset. Käytiin läpi erilaiset vaihtoehdot ja 

niiden vaikutukset kilpailujen sekä liiton talouteen. Kilpailujen järjestelyjä jatketaan suunnitelman mukaan, 

mutta tilannetta pyritään seuraamaan mahdollisimman tiiviisti ja reagoidaan tarvittaessa. Johtokunta pyritään 

pitämään järjestelyistä ja mahdollisista muutoksista kilpailujen järjestämisolosuhteissa. 



5§ TAK:in KIRJE JOHTOKUNNALLE JÄSENYYKSIIN LIITTYEN 

 Nykytilanteesta ja uusien jäsenyyksien käyttöönoton haasteista johtuen (liite10), johtokunta ehdottaa 

kevätkokoukselle päätettäväksi: Valmentaja- ja tuomarijäsenyyksien suunniteltu käyttöönotto vuoden 2020 

osalta perutaan ja jäsenyydet palautetaan takaisin valmisteluun, johon kootaan erillinen työryhmä, jonka 

valmistelema lisenssi- ja jäsenyysuudistus vuodelle 2021 käsitellään syyskokouksessa. Vuodelle 2020 jäsenyyden 

hankkineet voivat pyytää maksun palautusta. 

6§  LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 

 Toimintasääntöön (liite 11) tehtiin lisäys, jotta jatkossa liittokokouksia voitaisiin tarvittaessa järjestää 

etäyhteyksien avulla. Samalla toimintasääntöön kirjattiin Suomen Olympiakomitean edellyttämä dopingasioiden 

kurinpito 1.1.2021 alkaen. Toimintasääntöjen muutokset viedään kevätkokouksen vahvistettavaksi. 

7§  KILPAILUTOIMINTA 1.6.2020 ALKAEN 

 Käytiin läpi liiton ohjeistukset seuroille (liite 12) ja päätettiin lisätä mukaan kehotus kilpailujärjestäjille kertoa 

kilpailukutsussa mahdollisista poikkeusjärjestelyistä kilpailuissa. Joitain kilpailuhakemuksia on lähetty ennen 

kokousta, mutta ne ehditään käsittelemään määräaikojen puitteissa. 

8§ SEURAJOUKKUEKILPAILU 2020 

 Hyväksyttiin KTA:n ehdotus koronaviruksen takia vuoden 2020 seurajoukkuekilpailu pitämistä yhden kierroksen 

kilpailuna (liite 13). 

9§ MUUT ASIAT 

Todettiin käsitellyksi Tampereen Pyrinnön selvitys koskien 2019 järjestettyjä Etelä- Suomen mestaruuskilpailuja. 

(liite 14)  

Vahvistettiin toimiston työntekijöiden työnjako 1.6.2020 alkaen (liite 15). Johtokunta kaipasi myös selvityksen, 

kuinka poikkeusolot ovat vaikuttaneet tälle vuodelle suunniteltuun strategian mukaiseen toimintaan. 

Toiminnanjohtaja ja nuoriso- ja koulutuspäällikkö tekevät suunnitelman, joka käydään läpi puheenjohtajan 

kanssa. Suunnitelma käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

 Voimailuseura Bodonoksen johtokunta on päättänyt perääntyä alle 15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailujen 

järjestämisestä. Kilpailut laitetaan uudelleen hakuun, mikäli vallitseva tilanne niiden järjestämisen sallii. 

Kilpailuja hakevat seurat voivat itse ehdottaa kilpailuille sopivaa ajankohtaa. 

10§ SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 Seuraava kokous on kevätkokous 13.6.2020, klo 13:00 – 15:00 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään tarvittaessa, toiminnanjohtaja kutsuu kokouksen ja vastaa 12.6. 

pidettävän NEM2020 ohjausryhmän palaverin sisällön jakamisesta johtokunnalle ennen kevätkokousta. 

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 27.5.2020 klo 18:51 

 Tarmo Kuusisto   Timo Ruuhijärvi 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


