
SUOMEN KARATELIITTO RY 

Pöytäkirja  

Sääntömääräinen kevätliittokokous 2020 

 

Aika: 23.06.2020 kello 16.30 

Paikka: Valimotie 10, 00380 Helsinki/ Zoom etäyhteys 

Osallistujat:  

 

Seura:   Edustaja:   Osallistumistapa: 

Oulun Karateseura ry  Mika Alamaula   etäyhteys 

Turun Jujutsuseura ry  Petri Kolehmainen   etäyhteys  

Budoseura Oulun Musokai ry  Toni Stenberg   etäyhteys 

Seitokai Karate-Do Shotokan ry  Tiago Mendes Sampaio Pedroso  paikalla 

Kuopion Karateseura ry  Marjaana Rantala  etäyhteys 

Shuyokai Shotokan Karate-Do ry Petri Niemeläinen  etäyhteys 

Yliopiston taido ry  Tommi Laine   etäyhteys 

Lohjan Kamppailukeskus ry  Harry Heinonen   etäyhteys 

Sportkarate ry   Petri Tuominen   etäyhteys 

Mäntsälän Budoseura ry  Kari Pulkkinen   etäyhteys 

Helsingin Ju-jutsuklubi ry  Auvo Niiniketo   paikalla 

 

Kokouksen avaamisen jälkeen klo 16.:49 kokoukseen liittyi: 

Vantaan Budo-kai ry  Hannu Samuli Halmesaari  etäyhteys 

Kokouksen avaamisen jälkeen klo 16:51 kokoukseen liittyi: 

Tapanilan Erän karate  Nea Vallenius   etäyhteys 

 

Lisäksi kokouksen osallistuivat: 

Hallituksen jäsen  Marianne Malm   etäyhteys 

Hallituksen puheenjohtaja  Kimmo Koski   paikalla  

Toiminnanjohtaja  Anssi Kaltevo   paikalla 

 

 

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

(2) ääntenlaskijan valinta. 

 

• Karateliiton puheenjohtaja Kimmo Koski avasi kokouksen.  

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Koski, sihteeriksi Anssi Kaltevo ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Marjaana Rantala sekä Tiago Mendes Sampaio Pedroso. 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

• Todettiin että kokouksen alkaessa paikalla oli edustettuna yksitoista (11) jäsenseuraa ja kokouksella on 

yhteensä yksitoista (11) ääntä.  

• Lisäksi kaksi (2) valtakirjan aikaisemmin toimittanutta jäsenseuraa liittyi kokoukseen kokouksen avaamisen 

jälkeen.  

 

3.  Esitetään Suomen Karateliitto ry:n toimintakertomus 1.1.-31.12.2019  

 

• Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä toimintakertomus 1.1.-31.12.2019 lisäyksenä 

kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset tasa-arvomittarit 2017-2020  

 

4.  Suomen Karateliitto ry:n tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1. – 31.12.2019 

 

• Hyväksyttiin yksimielisesti tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 
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5. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

• Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille. 

 

6. Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot. 

 

• Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Päätettiin maksaa tilitarkastajalle erillinen palkkio 

kohtuullista laskua vastaan. Toiminnantarkastajalle ei maksata palkkioita. 

 

 

7. Valitaan liitolle yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja sekä yksi (1) 

varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle. 

 

• Valittiin liiton tilitarkastajaksi Bengt Nyholm (KHT), toiminnantarkastajaksi Seppo Tarkkonen ja 

varatoiminnantarkastajaksi Tiago Mendes Sampaio Pedroso. 

 

 

8. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat. 

 

• 8.1. Hallitus esittää liiton sääntöjen muuttamista liitteenä olevaan (esityslistan liite 6) versioon, jotka 

täyttävät nykyiset Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Olympiakomitean vastuullisuusvaatimukset. 

• Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämät uudet säännöt. 

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17: 02 

 

 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

 

 

Kimmo Koski    Anssi Kaltevo  

puheenjohtaja    sihteeri   

 

 

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY: 

 

 

Marjaana Rantala    Tiago Mendes Sampaio Pedroso 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
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