
SUOMEN KARATELIITTO RY 

Pöytäkirja 2022 

Sääntömääräinen syysliittokokous 

Aika: 5.11.2022 kello 10.00 

Paikka: ASIKKALANTIE 14, 17200 VÄÄKSY ja etäyhteys zoom 

Läsnä: 28 Jäsenseuraa alla olevan listauksen mukaisesti: 

 

 

Muut osallistujat: 

Karateliitto / toimihenkilö  Kaukola Sera   etänä 
Karateliitto/toimihenkilö Savolainen Suvi  paikalla 
Karateliitto/toimihenkilö Kaltevo Anssi   paikalla 
Karateliitto/toimihenkilö Keinänen Kai   paikalla  
 
Kokouksen avaus: 
Karateliiton puheenjohtaja Kimmo Koski avasi kokouksen klo 10.00. 
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteeri, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2)  
ääntenlaskijan valinta. 



• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Koski, sihteeriksi Suvi Savolainen ja  
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Kirves sekä Reijo Lehto. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

• Todettiin että paikalla on edustettuna kaksikymmentäkahdeksan (28) jäsenseuraa ja kokouksella on 
yhteensä kaksikymmentäkahdeksan (28) ääntä.  
  

3. Avustukset, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen.  

• Päätettiin että liitto ei jaa avustuksia jäsenilleen.  

4. Erovuorossa olevan liiton puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan vaali seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi 

Liiton toinen varapuheenjohtaja Petri Tuominen (Eronnut hallituksesta 27.4.2022) olisi ollut erovuorossa 

2022. 

• Päätettiin yksimielisesti valita Suomen Karateliitto ry:n toiseksi varapuheenjohtajaksi  

Pirkko Heinonen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

5. Hallitukseen valittavien jäsenten määrä sekä liiton hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 

5.1. Päätettiin yksimielisesti, että Suomen Karateliitto ry:n hallitukseen jäsenten määrä on kolmen (3) 

puheenjohtajan lisäksi on kuusi (6) hallituksen jäsentä eli kokonaisuudessaan hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja kuusi (6) hallituksen jäsentä    

5.2. Todetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten paikat ja muut vapautuneet paikat: Erovuorossa 

hallituksesta: Marjut Rissanen, hallituksen jäsen 

5.3 Valitaan kaksi (2) henkilöä liittohallitukseen, joista toinen on kuudennen hallituksen jäsenen paikka. 

(uusi)  

Hallitukseen asetettiin ehdolle seuraavat henkilöt: 

Teresa Tuominen, Harry Heinosen ehdotuksesta  

Tomi Tolsa, Marianne Malmin ehdotuksesta  

Juha Tuominen, Lari-Aleksi Isotalo ehdotuksesta 

Koska paikkoja oli vapaana hallitukseen kaksi ja ehdolla kolme henkilöä, järjestettiin vaalit. Äänestyksessä 

käytettiin äänestyskoppi.fi -palvelua. 

Äänestyksen tulos: 

  



Todettiin että Juha Tuominen ja Tomi Tolsa äänestettiin Suomen Karateliitto ry:n hallituksen jäseneksi 

1.1.2023 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 2023.  

• Jäsenmaksut ovat yhtenevät Karate, Taido ja Ju-Jutsu seuroille 2023: 

1–10 jäsentä 150 € 

11–30 jäsentä 230 € 

 31–50 jäsentä 300 € 

51–200 jäsentä 450 € 

yli 200 jäsentä 550 € 

7. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.  

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

2023.(liitteenä) 

8. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat.   

8.1.Tarkennettiin kevätliittokokouksen 27.4.2022 päätöstä tilintarkastajasta seuraavasti: 

Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy, josta päävastuullisena tilintarkastajana HT 

Kristian Seemer.  

8.2. Todettiin että liittokokoukselle määräaikaan mennessä ei jäsenseurojen toimesta ole toimitettu 

esityksiä päätettäväksi. 

9. Parillisina vuosina nimetään kaksi (2) jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.  

• Todettiin että hallituksen esittämät Tapio Susiluoto ja Risto Väntär valitaan yksimielisesti 1.1.2023 alkaen 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

11. Kokouksen päättäminen  

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

Kimmo Koski     Suvi Savolainen 

puheenjohtaja    Sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY: 

Jukka Kirves      Reijo Lehto 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


