
SUOMEN KARATELIITTO RY 

Pöytäkirja 2020 

Sääntömääräinen syysliittokokous 

 

Aika: 02.12.2020 kello 18:00 

Paikka: Valimotie 10, 00380 Helsinki ja etäyhteys zoom. 

Läsnä: 19 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 Harry Heinonen, sihteeriksi Ann-Marie Nummila ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Halonen sekä Kari Niinimäki. 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

• Todettiin että paikalla on edustettuna yhdeksäntoista (19) jäsenseuraa ja kokouksella on yhteensä 

yhdeksäntoista (19) 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 puheenjohtajaksi Kimmo Koski seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi. 

 

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

vaali erovuoroisten tilalle. 

 

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

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

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: 

Mika Alamaula 

Auvo Niiniketo (Ju-Jutsun mandaattipaikka) 

 

• Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi Mika Alamaula ja Auvo Niiniketo (Ju-Jutsun 

mandaattipaikka) 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 jäsenmaksuista vuodelle 

2021. 

 

Jäsenmaksut karate ja Ju-Jutsu seurat 2021:  

• 1-10 jäsentä 150 € 

• 11–30 jäsentä 230 € 

• 30-50 jäsentä 300 € 

• 51-200 jäsentä 450 € 
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• yli 200 jäsentä 550 € 

 

Jäsenmaksut Taido seurat 2021:  

• 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 

2021.(liite 2) 

 

 

8. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat. 

 

• Todettiin että liittokokoukselle määräaikaan mennessä ei jäsenseurojen toimesta ole toimitettu esityksiä 

päätettäväksi. 

 

9. Nimetään kaksi jäsentä kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan 

Nimettiin yksimielisesti kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan karateliiton edustajiksi Tapio 

Susiluoto ja Risto Väntär. 

 

10. Hyväksytään kamppailulajiliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin tehtävät mahdolliset muutokset. 

Hyväksyttiin yksimielisesti kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset ja niihin tehtävät mahdolliset 

muutokset. (liite 3) 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

 

 

Harry Heinonen    Ann-Marie Nummila 

puheenjohtaja    sihteeri   

 

 

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY: 

 

 

Erkki Halonen    Kari Niinimäki 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
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LIITE 1 

 

Seura kokousedustaja 

Oulun Karateseura Mika Alamaula 

Shuyokai Shotokan Karate-Do  Petri Niemeläinen 

Helsingin Ju-jutsuklubi  Auvo Niiniketo 

Tampereen ju-jutsukoulu ry Mika Mantere 

Sportskarate.fi Petri Tuominen 

Varkauden ju-jutsuseura Ari Mahlanen 

Ju-jutsu Oulu ry Tony Perta 

Parikkalan Ju-jutsu ry Kimmo Koski 

Kuopion ju-jutsuseura ry Kari Niinimäki 

Joensuun ju-jutsuseura ryu-o Erkki Halonen 

Lahden Karate ry Hanna Saario 

Porin ju-jutsu seura ry Jari Korsgrund 

Kuopion Karateseura ry Marjaana Rantala 

Yliopiston Taido ry Marianne Malm 

Joen Mawashi ry Mika Levy 

Vantaan Budo-Kai ry Samuli Halmesaari 

Hämeenlinnan Karateseura ry Jani Mantere 

Lohjan Kamppailukeskus ry Harry Heinonen 

Meidokan Karate Espoo ry Pekka Ström 
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