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Asialista 

1§ Kokouksen avaus 

 Liittojohtokunnan puheenjohtaja Tarmo Kuusisto avasi kokouksen 12.4.22 18:07 

2§  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Tolsa. 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

4§ Valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat 

 Valittiin kokouksen sihteeriksi Timo Ruuhijärvi ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ahti 
Hämäläinen ja Timo Pietilä. 

5§ Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät 

 Todettiin, että paikalla on 25 seuraa ja käytössä 121 ääntä. 

6§ Toimintakertomuksen 2021 käsitteleminen 

 Toiminnanjohtaja Timo Ruuhijärvi esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen. 

Hyväksyttiin liittojohtokunnan esittämä kertomus vuodelta 2021 muutoksin. 

7 §  Vuoden 2021 tilikertomuksen sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausuntojen 
hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 

 Toiminnanjohtaja Timo Ruuhijärvi esitteli edellisen vuoden tilinpäätöksen ja siihen liittyvät 
kertomukset 

 Vahvistettiin tilinpäätös 

8 §  Vastuuvapauden myöntäminen liittojohtokunnalle ja muille tilivelvollisille  

Myönnettiin vastuuvapaus liittojohtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 



9§ Muut kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelossa mainitut asiat 

Valittiin Jari Hirvosen tilalle uusi liittojohtokunnan varsinainen jäsen vuoden 2023 syyskokoukseen 
asti.  

• Ehdolla olivat Markku Inkeroinen, Juuso Tuulinen, Niina Saarman-Bartholdi, Samuli Rantanen 
ja Arto Lähdeskorpi.  

• Ensimmäinen äänestys jouduttiin hylkäämään, koska äänestykseen oli merkitty liian monta 
ääntä. Äänestys uusittiin ja liittojohtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin Markku Inkeroinen. 

Muutosehdotus Suomen Painonnostoliiton toimintasääntöihin.  

• Saara Retulainen esitteli muutosehdotuksen. Ehdotus sisälsi useamman muutoksen 
sääntöihin ja käydyn keskustelun aikana ehdotus sai kannatusta. Kokouksessa kuitenkin 
todettiin, että osaa muutoksista ei voitaisi hyväksyä sellaisenaan ja koska ehdotus oli tuotu 
kokonaisena käsittelyyn, ei sitä voitu hyväksyä vain osittain. Päätettiin jättää ehdotus 
hyväksymättä ja se annettiin liittojohtokunnan harkinnan mukaan käsiteltäväksi ja uudelleen 
esiteltäväksi mahdollisesti ylimääräisessä liittokokouksessa.  

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

 Kokouksessa ei tullut esille asialuettelon ulkopuolisia asioita. 

11§ Kokouksen päättäminen 

 12.4.22 klo 20:28 
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