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Asialista 

1§ Kokouksen avaus 

SPNL Puheenjohtaja Tarmo Kuusisto avasi kokouksen klo 17:32 

2§  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi liittojohtokunnan puheenjohtaja Tarmo Kuusisto. 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli ilmoitettu liiton sääntöjen mukaan 
vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. 

4§ Valittiin kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat 

Valittiin kokouksen sihteeriksi Timo Ruuhijärvi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin 
Esa Lomma ja Raimo Turunen. 

5§ Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät 

 Lappeenrannan Painonnostajat ry 1 
Kuusankosken kisa  5 
Hauhon Sisu RY   1 
Ounasvaaran Atleetti Klubi ry  9 
Äänekosken huima   6 
Harjun Woima Jyväskylä ry  5 
Lift me up ry   3 
Lohja-Lifting   6 
Bodonos   5 

yhteensä: yhdeksän (9) seuraa ja 41 ääntä 

6§ Muutosehdotus SPNL toimintasääntöihin 

 Käytiin läpi muutosehdotus (liite 1) joka sisälsi yhteensä neljä eri kohtaa. Esittelijänä toimi Jesse 
Nykänen. Jokaisesta kohdasta saatiin ensin esittely perusteluineen, jonka jälkeen käytiin keskustelua 
ehdotukseen liittyen. Jokaisesta ehdotuksesta äänestettiin erikseen sähköisesti suljetulla 
lippuäänestyksellä.  

Muutosehdotusten voimaantulo SPNL sääntöjen mukaan vaatii sen, että kokouksessa asiaa kannattaa 
vähintään 3/4 sen edustetusta äänimäärästä. Kolmessa ensimmäisessä kohdassa vaadittu kannatus ei 



toteutunut, joten neljättä ehdotusta ei voitu käsitellä, koska se oli riippuvainen ensimmäisen 
ehdotuksen hyväksynnästä. 

Ehdotus 1, Kyllä 25 ääntä (61 %) Ei 16 ääntä (39 %) 
Ehdotus 2, Kyllä 14 ääntä (34,1 %) Ei 27 ääntä (65,9 %) 
Ehdotus 3, Kyllä 25 ääntä (61 %) Ei 16 ääntä (39 %) 

Muutosehdotuksen käsittelyn päätteeksi todettiin, ettei SPNL toimintasääntöön tehdä muutoksia. 

7§ Käsitellään muut kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelossa mainitut asiat 

Muita asioita ei tuotu käsiteltäväksi 

8§ Käsitellään kokouksen niin päättäessä myös asialuettelon ulkopuolella olevia asioita, ei kuitenkaan 
sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä 

 Muita asioita ei tuotu kokouksen päätettäväksi. Lopuksi käytiin vielä keskustelua kokouksessa 
käsitellystä muutosehdotuksesta. 

9§ Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Tarmo Kuusisto päätti kokouksen klo 19:35. 


