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SUOMEN TAITOLUISTELULIITON VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
Aika: lauantaina 27.4.2019 klo 13.15 
Paikka: Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki 
 
 
1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Laura Raitio toivotti tervetulleeksi ja aukaisi kokouksen. 
 
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan 

sekä kahden ääntenlaskijan valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nina Dahlström-Weber 
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minna Fernelius 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Aromäki ja Anu Husu-Peltonen 
Ääntenlaskijoiksi valittiin niin ikään Jari Aromäki ja Anu Husu-Peltonen 

 
3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokouskutsu on lähtenyt seuroille sääntöjen määrittämässä 
ajassa 11.03.2019 sähköpostitse ja julkaistu Taitoluisteluliiton sivuilla, ja 
kokous on siten laillisesti kokoon kutsuttu. 

 
4.  Edustajien valtakirjat 

 
Kokouksessa oli edustettuna 23 jäsenseuraa. Kokouksessa oli 
käytettävissä 23 ääntä 

 
5.  Liiton vuosikertomuksen, talouskertomuksen ja tilintarkastajien 

lausunnon esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta 
päättäminen 

 
Toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo esitteli liiton vuosikertomuksen, 
tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastajien lausunnon sekä 
talouskertomuksen 2018. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. 

 
6.  Liittohallituksen, toiminnanjohtajan sekä muiden tilivelvollisten 

vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen. 
 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle sekä 
muille tilivelvollisille. 
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7.  Ehdollepanotoimikunnan jäsenten valinta 
 
Valittiin ehdollepanotoiminkuntaan seuraavat henkilöt: 
 
Anna Kuusniemi-Laine EsJT, pj  
Jari Aromäki HL  
Katja Lähteenmäki NTL 
Helena Raski KooKoo 

 
8.  Liittohallituksen ja jäsenseurojen esittämät asiat  

 
Liittohallitus esitti hyväksyttäväksi uudet toiminta- ja kurinpitosäännöt. 
Päätettiin hyväksyä uudet toiminta- ja kurinpitosäännöt. 
 
Valittiin säännöistä poiketen liittohallituksen esityksellä kurinpitolautakunta 
1 vuodeksi seuraavalla kokoonpanolla: 
 
Maria Naulapää-Sipilä pj 
Laura Nyman 
Mika Kulmala 
Mika Poutala 
Sirpa Poitsalo 
 
Sääntöjen mukainen 3 vuoden kurinpitolautakunta valitaan seuraavassa 
kevätliittokokouksessa. 
 

9.  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen päätti puheenjohtaja klo 14.38 
 

 
Kokouksen puolesta 
 
Nina Dahlström-Weber 
Puheenjohtaja 
 
Minna Fernelius 
Sihteeri 
 
Jari Aromäki  
Pöytäkirjan tarkastaja 
 
Anu Husu-Peltonen 
Pöytäkirjan tarkastaja 
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