PÖYTÄKIRJA

Seinäjoki 14.11.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS
Aika
Paikka

Lauantaina 14.11.2020 klo 11.00
Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

Käsiteltävät asiat
1. kokouksen avaus;
Luisteluliiton puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen kello 11.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten
laskijaa;
Esitetty puheenjohtajaksi Mika Koivupuisto ja sihteeriksi Joel Vähä-Salo. Pöytäkirjan tarkastajiksi
esitetty Ville Männistö ja Mari Muhonen, jotka toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina sekä
äänenlaskijoina. Esitykset hyväksytty.
3. todetaan kokouksen laillisuus;
Todettu, että kokous on koollekutsuttu 17.10.2020 ja kokousmateriaalit toimitettu 6.11.2020.
Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. tarkastetaan edustajien valtakirjat ja äänimäärät;
Kokouksen äänivaltaisiksi jäseniksi vahvistettiin kahdeksan seuran edustajat ja seuraluokittelun
mukaiset äänimäärät seuraavasti:
Helsingin Luistinkiitäjät ry, Mari Muhonen
KENSU ry, Kari Niittylä
Oulun Tarmo ry, Jarmo Rossi
Porin Pyrintö ry, Timo Setälä
Seinäjoen Urheilijat ry, Jiuliano Prisada
Harjavallan Työväen Urheilijat ry, Vesa Rosendahl
Helsingin Työväen Luistelijat ry, Pekka Aho
Kuopion Luisteluseura ry, Ville Männistö
yhteensä

10 ääntä
10 ääntä
10 ääntä
10 ääntä
10 ääntä
5 ääntä
5 ääntä
5 ääntä
65 ääntä

5. esityslistan hyväksyminen;
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto esitti kokouksen esityslistaa hyväksyttäväksi.
Esityslista hyväksytty.
6. käsitellään ja hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
Todettiin, että toimintasuunnitelma on lähetetty materiaalien mukana osallistujille etukäteen
tutustuttavaksi. Suomen Luisteluliiton Toimisto- ja kehityspäällikkö Joel Vähä-Salo esitteli liiton
toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta.
Esitetty korjaus toimintasuunnitelmaan, johon lisätään toimintaa ohjaaviin tekijöihin
määritelmä avoimuus.

Lisäksi esitetty, että toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet, kilpaurheilumenestyjä sekä
laadukas seuratoimija, vaihtavat järjestystä suunnitelmassa. Esitykset hyväksytty,
toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytty em. korjauksin.
Todettu, että talousarvio vuodelle 2021 on niin ikään toimitettu etukäteen tutustuttavaksi. Joel
Vähä-Salo esitteli talousarvion vuodelle 2021. Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto avasi
keskustelun. Talousarvion tilikauden tulos on 1 624 euroa ylijäämäinen. Talousarvio hyväksytty.
7. määrätään jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi;
a. Esitetään ettei liittymismaksua peritä
b. Esitetään jäsenmaksuja seuraavasti seuraluokittelun mukaisesti
I-luokan seura 200€
II-luokan seura 135€
III-luokan seura 70€
Muut seurat 30€
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto esitti sekä kohdan a., että kohdan b.
hyväksymistä. Esitykset hyväksytty.
8. määrätään kilpailijoiden osanottomaksut seuraavaksi toimintavuodeksi;
Esitetään, ettei kilpailuveroa peritä ja osanottomaksut SM-kilpailuihin ovat seuraavat:
SM-kilpailut
Matkakohtaiset SM-kilpailut
Viesti-/Joukkue-SM
Hopealuistinfinaali
Hopealuistinviesti

30€
10€/matka
35€/joukkue
15€
25€/joukkue

Lisäksi seuroilla on mahdollisuus periä kilpailussa käytettävään ajanottoon vuokrattavien
transponderien lainamaksu 10€/luistelija.
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto esitti kohdan 8. hyväksymistä. Esitykset hyväksytty.

9. määrätään liittohallituksen kokouspalkkioiden ja tilintarkastajan palkkion suuruus;
Esitetään seuraavasti:
Luottamushenkilöille korvataan matkakuluja VRII tai edullisimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli
autossa on matkustajia kaksi tai enemmän, voidaan maksaa oman auton käytöstä
kilometrikorvauksena 0,20 euroa/kilometri.
Esitetään tilintarkastajan palkkiota maksettavaksi kohtuullista laskua vastaan.
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto esitti kohdan 9. hyväksymistä. Esitykset hyväksytty.
10. valitaan:
a. liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
i. Erovuorossa ovat Hannu Koivu, Antti Kuljukka, Mika Poutala sekä Jouko
Vesterlund, joka erosi kesken toimikauden.
Todettiin erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet. Ehdollepanotoimikunta
esitti hallituksen jäseniksi: Pekka Aho, Hannu Koivu, Antti Kuljukka, Jarmo Rossi
ja Merja Särkioja. Ei muita esityksiä. Ehdokkaista Merja Särkioja ilmoitti, ettei
ole käytettävissä. Esitys hyväksytty ja hallituksen jäseniksi valittu Pekka Aho,
Hannu Koivu, Antti Kuljukka sekä Jarmo Rossi
b. tilintarkastaja ja hänelle varamies
i. Tilintarkastajaksi Hannu Sohlman KHT ja toiminnantarkastajaksi Sauli Maanpää
ja heidän varamiehikseen tilintarkastustoimisto Price Waterhouse Coopers OY
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto esitti kohdan 10. b. hyväksymistä.
Esitykset hyväksytty.
11. päätetään, miten liiton viralliset tiedonannot ja kokouskutsut on julkaistava seuraavan
kalenterivuoden aikana ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n määräykset;
Esitettiin, että kutsu lähetetään sähköpostilla ja julkaistaan liiton Internet-sivuilla. Esitys
hyväksytty.
12. hyväksytään liiton kurinpitosäännöt ja niihin tehtävät mahdolliset muutokset; ja valitaan
tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
Suomen Luisteluliiton kurinpitosäännöt ja kurinpitoelin hyväksytty vuoden 2019
syysliittokokouksessa. Kurinpitovaliokunnan toimikausi on kolme vuotta. Ei muutoksia
kurinpitosääntöihin.
Kohta 12. käsitelty.
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
a. käsitellään liittohallituksen esitykset tai liittohallitukselle tuodut esitykset;
i. pikaluistelun kilpailusäännöt
ii. SM-kilpailusäännöt
Joel Vähä-Salo esitteli uudet pikaluistelun kilpailusäännöt sekä SM-kilpailujen
erityissäännöt.

Pikaluistelun kilpailusääntöjen kohta 8. uusittu siten, että yleisen sarjan
yhteispistekilpailut sekä sprinttereiden SM-kilpailut poistetaan ja kilpaillaan ainoastaan
matkakohtaiset SM-kilpailut. Junioreiden matkakohtaiset SM-kilpailut poistetaan ja
juniori-sarjoissa on ainoastaan yhteispisteiden SM-kilpailut. Hopealuistinfinaalissa E-, D- ja
C-ikäluokkien tyttöjen ja poikien sarjan viestikilpailut poistetaan ja niiden tilalla kilpaillaan
yksi hopealuistinviestikilpailu, joka toteutetaan sekasarjana 13–15-vuotiaissa. Yleisen
sarjan Team Pursuit ja Team Sprint -kilpailujen ajankohtaan esitetään muutosta siten, että
em. kilpailut käydään matkakohtaisten kilpailujen yhteydessä. Team Sprint -kilpailun
vaihtosääntöön esitetty tarkennusta ISU:n sääntöihin vedoten.
Esitetty korjaus hopealuistinviestikilpailun sääntöön ikäluokkamäärittelystä: Seuran
joukkueeseen voi osallistua kuka tahansa Hopealuistinkilpailussa kilpaillut luistelija.
SM-kilpailujen erityissääntöihin esitetty muutoksia seuraavasti: Yleisen sarjan
yhteispisteiden- ja sprinttereiden SM-kilpailut poistetaan ja yleisessä sarjassa kilpaillaan
ainoastaan matkakohtaiset SM-kilpailut. A- ja B-ikäluokkien matkakohtaiset SM-kilpailut
poistetaan, jolloin A- ja B-ikäluokissa kilpaillaan ainoastaan yhteispisteiden SM-kilpailut.
Seurojen väliset Team Sprint ja Team Pursuit poistetaan A- ja B-ikäluokista ja kilpailut
käydään ainoastaan yleisessä sarjassa. SM-kilpailujen erityissääntöjen kohtaan 11.
Viralliset harjoitukset esitetty tarkennus, jonka mukaan jääharjoitteluaika määritetään
ajanjaksoon 60-30 minuuttia ennen kilpailujen alkua. Kohtaan 13.3 Lähettäjä(t) esitetty
tarkennus, jonka mukaan SM-kilpailuissa tulee olla kaksi ISU:n lähettäjälistalla olevaa
lähettäjää, jos mahdollista/saatavilla.
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto avasi keskustelun ja esitti uusia sääntöjä
hyväksyttäväksi. Esitykset ja uudet säännöt hyväksytty.
14. kokouksen päättäminen;
Kokouksen puheenjohtaja Mika Koivupuisto kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 12.50.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

___________________________
Mika Koivupuisto
puheenjohtaja

_____________________________
Joel Vähä-Salo
sihteeri

___________________________
Mari Muhonen
pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Ville Männistö
pöytäkirjantarkastaja
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Pekka Aho
Janne Hänninen
Mika Koivupuisto
Mari Muhonen
Ville Männistö
Kari Niittylä
Jiuliano Prisada
Vesa Rosendahl
Jarmo Rossi
Timo Setälä
Merja Särkioja
Joel Vähä-Salo

