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  14.10.2020 

SYYSKOKOUS 

Aika: 15.11.2020 klo 12.00  
Paikka: Suomen Kamppailuopisto, Kotitontuntie 5, 02200 Espoo 

Kokoukseen voi koronapandemian takia osallistua myös sähköisesti etäyhteydellä. Web conf -linkit lähetetään 
etukäteen niille, jotka määräajan puitteissa ovat valtakirjan toimituksen yhteydessä ilmoittaneet osallistuvansa 
etäyhteydellä. Osallistumistapa tulee ilmoittaa valtakirjassa. 

Huom! Kaikkien syyskokoukseen osallistuvien liiton jäsenyhdistysten tulee toimittaa yhdistyksen virallisella 
allekirjoituksella varustetut valtakirjat viimeistään keskiviikkona 11.11.2020 skannattuina liiton toimiston 
sähköpostiosoitteeseen toimisto@kickboxing.fi. 

Esityslista: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

3. päätetään tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden palkkiot, 

4. päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen, 

5. toimitetaan 1 – 3 liiton hallituksen jäsenen vaali erovuoroisten tilalle,  

Erovuorossa ovat Timo Livistö, Leif Stenius ja Pirkka Suksi. Sääntöjen mukaan liiton hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja, joka samalla on liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, joka on liiton varapuheenjohtaja ja 

kolmesta (3) viiteen (5) muuta jäsentä. Liiton hallituksessa jatkavat 31.12.2021 saakka pj Petteri Maunu, vpj 

Sandra Roos, Jukka Mikkonen ja Pasi Rantala. Tämän myötä kokouksessa valitaan 1 –3 hallituksen muuta 

jäsentä. 

6. valitaan liiton kurinpitovaliokuntaan vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä yhdeksi vuodeksi 

Kuripitoasioissa ollaan siirtymässä 1.1.2022 alkaen keskitettyyn malliin, jonka myötä nyt valitaan liiton oma 

kurinpitovaliokunta vain ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021. 

7. hyväksytään liiton kurinpitomääräykset 

8. määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä 

kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrätään 

mihin mennessä jäsenmaksu on suoritettava, 

Hallitus esittää varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi ensi vuodelle 250€/vuosi eli samaa kuin kuluvalle vuodelle. 

Ulkojäsen- ja kannattajajäsenmaksut olivat tänä vuonna 500€/vuosi. 

Jäsenmaksujen eräpäivä on perinteisesti ollut 31. tammikuuta. 

9. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, 

10. vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, 

11. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit 

sekä valitaan molemmille yksi varahenkilö sekä  

mailto:toimisto@kickboxing.fi


12. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallitus esittää, että liiton uudet toimintasäännöt hyväksytään ja otetaan  

käyttöön välittömästi. 

Syyskokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenseurojen esitykset, myös henkilövalintoja koskevat, on 

lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Esitykset pyydetään lähettämään 

sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kickboxing.fi. 

Asiat, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, jos kolme neljäsosaa (3/4) 

kokouksessa edustettuina olevista liiton äänioikeutetuista jäsenistä niin haluaa. 


