
 

 

 
PÖYTÄKIRJA    Helsinki 10.4.2021 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
Aika Lauantai 10.4.2021 kello 12.00 
Paikka Microsoft Teams -online-kokousympäristö 

 
 
 
1. Kokouksen avaus 

SLL hallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen 12.00, toivotti osallistujat 
tervetulleeksi ja esitteli ajankohtaisia asioita Luisteluliiton näkökulmasta. 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
Esitetty kokouksen puheenjohtajaksi Mika Koivupuistoa ja sihteeriksi Joel Vähä-Saloa. Kannatettu 
ja valittu. 

 
3. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi esitetty Christer Vuorisalo ja Ville Männistö. Esitetty, että pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina. Kannatettu ja valittu. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Suomen Luisteluliiton sääntöjen mukaan kutsu tulee olla toimitettuna ja julkaistuna 30 
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetty seuroille ja julkaistu Luisteluliiton Internet-
sivuilla 10.3.2021. Kokousmateriaalit on toimitettu seurojen edustajille 2.4.2021. Kokous todettu 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5. Kokousedustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkistus 

 
KENSU   Kari Niittylä  10 ääntä 
Oulun Tarmo  Jarmo Rossi  10 ääntä 
Porin Pyrintö  Christer Vuorisalo 10 ääntä 
Seinäjoen Urheilijat  Mika Koivupuisto  10 ääntä 
Kuopion Luisteluseura  Ville Männistö  5 ääntä 
Helsingin Työväen Luistelijat Johannes Leppänen 5 ääntä 
Tampere Roller Derby  Jonna Javanainen 3 ääntä 
Yhteensä 53 ääntä 
 

6. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista toimitettu seurojen edustajille 2.4.2021. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Esityslista 
hyväksytty. 

  



 

 

 
7. Liiton vuosikertomuksen ja tilikertomuksen esittäminen edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta, 

tilintarkastajien antaman lausunnon esittäminen sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 
vahvistaminen 
Puheenjohtaja antoi urheilutoimenjohtajalle puheenvuoron. Urheilutoimenjohtaja esitteli 
Luisteluliiton vuoden 2020 toimintakertomuksen vuoden 2020 toimintasuunnitelman pohjalta. 
Vuosikertomus on toimitettu kokoukseen osallistuville etukäteen perehdyttäväksi. Vuoden 2020 
painopisteet olivat pikaluistelu, rullaluistelu, roller derby, huippu-urheilu, seuratoiminnan 
kehittäminen, tapahtumatoiminta sekä hallihanke. Avattu keskustelu vuosikertomuksesta. 
Keskustelu päättynyt.  
 
Urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen esitteli Luisteluliiton tilinpäätöksen seikkaperäisessä 
muodossa. Liiton saatavista avattu keskustelu, keskustelu päättyi. Liiton kulujen osalta avattu 
myös keskustelu, keskustelu päättyi. 
 
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto antoi puheenvuoron Luisteluliiton hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Rosendahlille, joka esitteli liiton virallisen tilinpäätöksen 2020. Suomen 
Luisteluliiton vuoden 2020 tilinpäätös on 744,36 euroa ylijäämäinen. Taseen osalta todettakoon, 
että käteisvarat ovat pienemmät, kuin edellisvuonna, toisaalta ostovelkoja ei ole. 
 
Urheilutoimenjohtaja esitteli myös tilintarkastuskertomuksen sekä 
toiminnantarkastuskertomuksen. 
 
Esitetty kysymys koskien roller derbyn osuudesta valtionavusta ja sen ylijäämästä. Todettu, että 
koronaepidemia on vaikeuttanut merkittävästi lajitoimintoja ja varoja on jäänyt siten 
käyttämättä. Toisaalta ylijäämää ei myöskään voi siirtää tilikaudelta toiselle. 
 
Kokouksen puheenjohtaja esitti vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä. Kannatettu ja 
hyväksytty. 

 
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Puheenjohtaja Mika Koivupuisto avasi keskustelun ja esitti vastuuvapauden myöntämistä 
tilivelvollisille. Urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen esitti kysymyksen, tuleeko tilivelvollisten 
poistua. Päätetty ettei tilivelvollisten tarvitse poistua kokouksesta. Puheenjohtaja esitti 
vastuuvapauden myöntämistä. Päätetty. 

 
9. Tunnustus-, ansio- tai kunniamerkkien jakamisesta päättäminen, liiton toimintaan ansiokkaasti 

vaikuttaneelle henkilölle 
Urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen esitti, että Pirjo Lehtiselle myönnetään kultainen 
kunniamerkki. Perusteluna Pirjo Lehtisen 40-vuotinen työ valmentajana seura- ja liittotasolla. 
Keskustelu avattu ja päätetty. Esitystä kannatettu ja kunniamerkki myönnetty. 

 
10.  Kutsutaan kunniajäsenet ja myönnetään kunnia-, ansio-ja tunnustusmerkit 

Urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen esitti, kun koronaepidemian suhteen tilanne helpottaa, 
niin Suomen Luisteluliiton delegaatio menee tapaamaan Pirjo Lehtistä ja hänelle järjestetään 
tilaisuus, jossa kunniamerkki luovutetaan. 

  



 

 

 
11. Ehdollepanotoimikunnan valitseminen (3 jäsentä) 

Esitetty, että edellinen ehdollepanotoimikunta jatkaa. Pertti Niittylä (puheenjohtaja), Lasse 
Joutsen sekä Harri Yli-Ilkka. Päätetty. 

 
12. Muut liittohallituksen esille ottamat asiat 

Sääntöjen mukaan liittokokouksessa käsiteltävien asioiden tulee olla toimitettuna kolme (3) 
viikkoa ennen kokousta. Esityksiä ei ole, eikä liittohallituksella ole esille tuotavia asioita.  
 
Vuoden valinnat sekä palkitsemiset esitelty kokouksen tässä yhteydessä. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.43 ja kiitti läsnäolijoita kokouksesta. 
  



 

 

 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

 
 
 

___________________________ _____________________________ 
Mika Koivupuisto  Joel Vähä-Salo 
puheenjohtaja  sihteeri 

 
 
 

___________________________ _____________________________ 
Ville Männistö  Christer Vuorisalo 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

  



 

 

 
Osallistujat 
Jonna Javanainen 
Mika Koivupuisto 
Johannes Leppänen 
Ville Männistö 
Kari Niittylä 
Vesa Rosendahl 
Jarmo Rossi 
Merja Särkioja (poistui kesken kokouksen) 
Christer Vuorisalo 
Janne Hänninen 
Joel Vähä-Salo 
 

 
 


