
  

 

 
 

 

23.11.2019 
PÖYTÄKIRJA 

 

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON VARSINAINEN SYYSLIITTOKOKOUS 
 
Aika lauantaina 23.11.2019 klo 13.30  

(valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13.00) 
Paikka Scandic Aviacongress Center, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa 
Läsnä: 27 jäsenseuraa (liite 1) 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio toivotti kokousväen tervetulleeksi ja 
avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden 

ääntenlaskijan valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Lehtinen  
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Minna Fernelius 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anders Sundgren ja Heli Backman 
Ääntenlaskijoiksi valittiin niin ikään Anders Sundgren ja Heli Backman 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin, että kokouskutsu on lähtenyt seuroille sääntöjen määrittämässä ajassa 28.8.2019 
sähköpostitse ja julkaistu Taitoluisteluliiton sivuilla, ja kokous on siten laillisesti kokoon 
kutsuttu. 

 
4. Edustajien valtakirjat  

 
Kokouksessa oli edustettuna 27 jäsenseuraa. Kokouksessa oli käytettävissä 27 ääntä 

 
5. Esityslistan hyväksyminen 

 
Esityslista hyväksyttiin 

 
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 

a. Toimintasuunnitelma 2020 
Liiton puheenjohtaja Laura Raitio sekä toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo 
esitteli toimintasuunnitelman.  
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
 

b. Talousarvio 2020 
Liiton puheenjohtaja Laura Raitio esitteli talousarvion vuodelle 2020.  
 
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 

 
 

7. Jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
 

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys 300 €/jäsenseura. Liittymismaksua ei ole. 
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8. Jäsenseurojen kilpailu- ja näytösmaksu sekä kannattajajäsenmaksut seuraavaksi 
kalenterivuodeksi  
 
Hyväksyttiin liittohallituksen esitys kannattajajäsenmaksuksi, 1000 €/vuosi. Kilpailu- ja 
näytösmaksua ei ole. 

 
9. Liittohallituksen kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus 

 
Hyväksyttiin liittohallituksen esitys, että liittohallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota 
ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. 

 
10. Liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan tilintarkastajat 

 
a. Vuonna 2019 STLL:n liittohallituksen kokoonpano 

Laura Raitio  puheenjohtaja 
Irja Simola  varapuheenjohtaja 
Janne Korhonen  varapuheenjohtaja 
Mika Saarelainen   
Kirsi Greis 
Sini Aarnio-Kurki 
Marko Laaksonen 
Marie Lundmark 
Laura Lepistö 
 

b. Liittohallituksen edustajien valinta kalenterivuosiksi 2020-2021 
 
Valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti seuraavat jäsenet 
liittohallitukseen: 
Laura Lepistö 
Mika Saarelainen 
Jouko Pitkänen 
Jukka Puustinen 
 
Muut jäsenet, erovuorossa 2020 
Janne Korhonen 
Sini Aarnio-Kurki 
Marko Laaksonen 
Marie Lundmark 
 

c. Tilintarkastajat 
Hyväksyttiin liittohallituksen esitys tilintarkastajiksi: tilintarkastustoimisto Oy Tuokko 
Ltd 

 
11. Päätetään, miten liiton viralliset tiedonannot ja kokouskutsut on julkaistava 

seuraavan kalenterivuoden aikana 
 

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys, että viralliset tiedonannot ja kokouskutsut julkaistaan 
seuroille lähetettävillä tiedotteilla liiton sääntöjen § 10 mukaisesti 

 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:29 
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