
SUOMEN KARATELIITTO RY 

Pöytäkirja 2019 

Sääntömääräinen syysliittokokous 

 

Aika: 30.11.2019 kello 12.00 

Paikka: Valimotie 10, 00380 Helsinki 

Läsnä: 10 jäsenseuraa (osanottajalista liite 1.) 

 

 

Karateliiton puheenjohtaja Kimmo Koski avasi kokouksen.  

 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

 

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Koski, sihteeriksi Ann-Marie Nummila ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Saario sekä Tarja Tuominen. 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

• Todettiin että paikalla on edustettuna kymmenen (10) jäsenseuraa ja kokouksella on yhteensä kymmenen 

(10) ääntä (liite 1). 

 

3.  Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen. 

 

• Päätettiin että liitto ei jaa avustuksia jäsenilleen. 

 

4.  Toimitetaan erovuorossa olevan liiton puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan vaali 

seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

 

• Päätettiin yksimielisesti valita Suomen Karateliitto ry:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Petri 

Tuominen. 

 

5. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä sekä toimitetaan liiton hallituksen muiden jäsenten 

vaali erovuoroisten tilalle. 

 

• Päätettiin yksimielisesti, että Suomen Karateliitto ry:n hallitukseen jäsenten määrä on yhteensä kahdeksan 

(8) henkilöä. Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu (5) viisi jäsentä.  

• Päätettiin yksimielisesti valita Marjut Rissanen Suomen Karateliitto ry:n hallituksen jäseneksi 1.1.2019 

alkaen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

 

 

6. Vahvistetaan liiton varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle 

kalenterivuodelle. 

 

• Päätettiin että liittymismaksuja ei peritä. 

• Päätettiin hyväksyä liittohallituksen esityksestä, että Suomen Karateliitto ry:n jäsenmaksut pidetään 

ennallaan vuodelle 2020.  

• Jäsenmaksut karate ja Ju-Jutsu seurat 2020:  

1-50 jäsentä 290 €, 51–200 jäsentä 451 €, yli 200 jäsentä 515 €. 

• Jäsenmaksut Taido seurat: 1-4 jäsentä 0 €, 5-10 jäsentä 100 €, 11-30 jäsentä 200 €, 31-50 jäsentä 300 €, 51-

70 jäsentä 400 €, yli 70 jäsentä 500 €. 

 

7. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. 

 

• Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Suomen Karateliitto ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2020.(liitteenä) 

 



8. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat. 

 

• Todettiin että liittokokoukselle määräaikaan (31.8.2019) mennessä ei jäsenseurojen toimesta ole toimitettu 

esityksiä päätettäväksi. 

 

Tiedoksi liittokokoukselle 

 

Valiokuntien nimeämät vuoden valinnat seuraavasti: 

• KARATE 

Vuoden karateka, Titta Keinänen 

Vuoden juniorikarateka, Saku Virtanen 

Vuoden valmentaja, Pasi Hirvonen 

Vuoden tuomari, Tiago Pedroso 

• JU-JUTSU 

Vuoden Ju-Jutsuka, Nina Muukkonen 

9. Kokouksen päättäminen 

 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:24 

 

 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

 

 

Kimmo Koski    Ann-Marie Nummila  

puheenjohtaja    sihteeri   

 

 

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY: 

 

 

Hanna Saario    Tarja Tuominen 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 

 


