
 
SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY  
SYYSKOKOUS 29.11.2021 
 
Valtakirjojen tarkistus: 29.11.2021 klo 17.00–17.15 
Kokousaika:   29.11.2021 klo 17.30 alkaen 
 
Paikka:   Sporttitalo,  

Valimotie 10 
00380 Helsinki               

ESITYSLISTA 
 
1§ Kokouksen avaus 

Liittojohtokunnan puheenjohtaja Tarmo Kuusisto avaa kokouksen 
 
2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4§ Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta 
 
5§ Kokouksen osanottajat ja äänimäärät 

 
6§ Liittojohtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus 

Liittojohtokunnan esitys: 
Ehdotetaan, että jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Liittojohtokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 2000 euroa vuonna 2022. Liittojohtokunnan 
jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2022. Tilintarkastuksesta maksetaan kohtuullisen 
laskun mukaisesti. 

 
7§ Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja varahenkilöiden valinta 
 Liittojohtokunnan esitys: 
 Ehdotetaan, että tilintarkastajana jatkaa Markus Palmola (Nexia Helsinki), varahenkilönä 

Jukka Havaste (Nexia Helsinki). 
 
 Ehdotetaan, että toiminnantarkastajana jatkaa Esa Lomma, varahenkilö valitaan 

kokouksessa. 
 
8§ Vahvistetaan vuoden 2022 lisenssit ja vakuutukset 
 Liittojohtokunnan esitys: 
 Lisenssien osalta jatketaan edellisvuoden mukaan, vakuutukset määräytyvät OP Pohjolan 

hinnoittelun mukaan (liite1). 
 
9§ Vuoden 2022 toimintasuunnitelman, toimintakilpailun laskentaperusteiden ja talousarvion 

hyväksyminen sekä jäsen- ja palvelumaksujen suuruudesta päättäminen 
 Liittojohtokunnan esitys: 
 Timo Ruuhijärvi esittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liite2) ja toimintakilpailun 

laskentaperusteet (liite3). 
 
 Timo Ruuhijärvi esittelee vuoden 2022 talousarvion (liite4). 

Ehdotetaan, että jäsenmaksun osalta jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti, jäsenmaksua 
ei peritä. Palvelumaksu on seuroille 250 €, jonka laskutus toteutetaan SPNL:n toimesta. 



 
10§ Liittojohtokunnan jäsenten valinta, erovuorossa ovat: 
 Jari Hirvonen, Taisto Kuoppala, Sari Kola ja varajäsenet Harri Nordberg sekä Samuli Rantanen 
 Yllä mainittujen lisäksi valitaan johtokunnasta eronneen Kim Nyströmin tilalle uusi jäsen. 
  
 
11§ Liiton edustajien valinta muihin yhteisöihin ja järjestöihin sekä heidän matka- ja 

kokouskulujen korvausperusteet 
 Liittojohtokunnan esitys: 

Ehdotetaan, että jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Liittokokous valtuuttaa 
johtokunnan nimeämään vastuuhenkilöt ja päättämään kokous- ja matkakulujensa 
korvausperusteista. 

 
12§ Muut asiat 

Liittojohtokunnan esitys: Päätösehdotus: Lisätään SPNL Ry:n toimintasääntöön pykälä, jossa 
siirretään vakavan epäasiallisen käyttäytymisen ja eettisten rikkomusten kurinpito 
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivallan alle (liite5). 
 
Muita liittokokouksessa käsiteltäviksi tarkoitettuja esityksiä ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
13§ Kokouksen päättäminen 
 


