SUOMEN RINGETTELIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
AIKA
PAIKKA

lauantai 8.10.2022 kello 10.00
Kisakallion Urheiluopisto, Auditorio, Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja,
lisäksi etäosallistumismahdollisuus Teams-sovelluksella

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Markku Koli avasi kokouksen klo 10.00, ja piti avauspuheenvuoron.
2. Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Korteniemi, sihteeriksi Anu Pitkänen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pia Pullinen ja Sami Tilander.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
Liittokokouksissa on äänioikeus jokaisella jäsenvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella jäsenellä siten, että jäsenellä, jolla on ennen liittokokouskutsua tehdyssä tarkastuksessa vähintään 100 voimassa olevaa ringettelisenssiä, on kaksi (2) ääntä. Muilla jäsenillä on yksi
(1) ääni. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama henkilö. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi (1) valtakirja.
Kokouksessa oli läsnä yhteensä 30 kokousedustajaa, joista 21 äänioikeutettua edustajaa
(Liite1). 9 jäsenellä kaksi ääntä, eli käytössä oleva äänimäärä 30. Kokouspaikalla läsnä 10
kokousedustajaa ja etäyhteydellä 20 kokousedustajaa.
4. Todetaan liittokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SRiL:n sääntöjen 9 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista liiton varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton
virallisella tiedotteella tai kotisivulla.
Kokouskutsu on lähetetty yhdessä esityslistan kanssa jäsenten yhteyshenkilöille sähköpostilla 15.9.2022. Tästä on yli kolme viikkoa tästä päivästä, joten tämä liittokokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.
Esityslistalla asioina ovat liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset syyskokouksen asiat ja lisäksi uuden jäsenen valinta liittohallituksesta eronneen jäsenen tilalle sekä ehdotukset Suomen
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Ringetteliitto ry:n sääntömuutokseksi ja kurinpitomääräyksiksi. Jäsenet eivät olleet määräaikaan mennessä tehneet esityksiä käsiteltäviksi asioiksi.
SRiL:n säännöt eikä yhdistyslaki aseta määrävelvoitetta päätösvaltaisuuteen. Kun läsnä on
vähintään yksi jäsen, on liittokokous päätösvaltainen.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja vahvistettiin esityslista
kokouksen asialistaksi.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Toiminnanjohtaja esitteli liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2023.
Todettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma vahvistetuksi.
6. Määrätään seuraavan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan
seuraavan vuoden talousarvio
Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 talousarvion, sekä esitti vuoden 2023 liittymismaksuksi 50€, jäsenmaksuksi 0,5€ jäsenyhdistyksen ringettelisenssiä kohden.
Klo 11.12 Juha Kiviö / Laitilan Jyske poistui etäyhteydestä.
Todettiin Suomen Ringetteliiton vuoden 2023 talousarvion vahvistetuksi. Todettiin, että
liittokokous on määrännyt vuoden 2023 liittymismaksuksi 50€, jäsenmaksuksi 0,5€ jäsenyhdistyksen ringettelisenssiä kohden.
7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja
Suomen Ringetteliitto ry:llä on hallintosäännön mukaan ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on laatia liiton syyskokoukselle ehdotus liittohallituksen puheenjohtajaksi.
Liittohallituksen puheenjohtaja Markku Koli on erovuorossa.
Ehdollepanotoimikunnan puolesta Kari Lahti esitteli ehdotuksen liittohallituksen puheenjohtajaksi.
Liittokokous hyväksyi ehdotuksen. Suomen Ringetteliiton liittohallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Markku Koli kahdeksi toimintavuodeksi.
8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Suomen Ringetteliitto ry:llä on hallintosäännön mukaan ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on laatia liiton syyskokoukselle ehdotus liittohallituksen jäseniksi.
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Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Sanja Hovilainen, Sari Rask ja Kati Iso-Kuusela.
Ehdollepanotoimikunnan puolesta Kari Lahti esitteli ehdotuksen liittohallituksen jäseniksi.
Liittokokous hyväksyi ehdotuksen. Suomen Ringetteliiton liittohallituksen jäseniksi on hyväksytty erovuoroisten tilalle Sanja Hovilainen, Pia Pullinen ja Pauliina Tuusa kahdeksi toimintavuodeksi.
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja
hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Toiminnanjohtaja esitti, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Nexia, Päivi
Mishael, joka on toiminut liiton tilintarkastajana myös aiemmin.
Klo 11.29 Sanja Hovilainen poistui etäyhteydestä.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Nexia (Päivi Mishael).
10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
Ringeten huomionosoitussääntöjen mukaan kultaisen ansiomerkin saaja kutsutaan samalla
liiton kunniajäseneksi. Vuonna 2022 ei ole myönnetty kultaisia ansiomerkkejä eikä liittohallitus ole tehnyt esityksiä kunniajäseneksi muilla perusteilla.
Todettiin kohta käsitellyksi.
11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
Toiminnanjohtaja esitteli asian.
Hyväksyttiin, ettei liittohallituksen jäsenille makseta palkkioita ja että kulukorvaukset maksetaan liiton taloussäännön mukaisesti.
12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
Toiminnanjohtaja esitti, että liiton virallisia tiedonantokanavia ovat www-sivut, sähköposti
ja uutiskirje (seuraposti).
Hyväksyttiin, että liiton viralliset tiedoksiannot julkaistaan www-sivuilla, ja toimitetaan jäsenistölle sähköpostilla ja uutiskirjeellä (seuraposti). Liittokokousten kutsu lähetetään myös
sähköpostitse.
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13. Käsitellään liittohallituksen esittämät asiat
a. Strategian 2021-2025 päivitys
Liittohallituksen puheenjohtaja esitteli päivityksen liiton 21-25 strategiaan.
Klo 11.39 Tiia Keskinen / Nokian Urheilijat poistui etäyhteydestä.
Klo 11.44 Jani-Petri Semi / BLD Ringette poistui etäyhteydestä.
Päivitys hyväksyttiin.
14. Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
Ei asioita.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja sen valmistelussa mukana olleita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Vakuudeksi

Juha Korteniemi
puheenjohtaja

Anu Pitkänen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Pia Pullinen

Sami Tilander
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Syyskokous 8.10.2022 Kisakallio

Liite1

Osallistujat
Kisakalliossa

Etäyhteydellä

Äänioikeutetut
Apple Tree Ringette, Markku Koli
Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit, Juha
Korteniemi
Forssan Palloseuran Juniorit, Mika Ahonen
Nurmijärvi Seven Ringettes, Sami Tilander
Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit, Pauliina Tuusa
VG-62, Kristian Leino

Äänioikeutetut
BLD Ringette, Jani-Petri Semi
Blue Rings, Petri Veilo
Helsinki Ringette, Janne Lamminmäki
Ilves, Tuire Mäenpää
Jääurheiluseura Haukat, Minna Kohonen
Kangasniemen Palloilijat -51, Kerttu Ossi
Kiekko-Espoo, Anne Ahoniemi
Lahti Ringette, Pia Kuitunen
Laitilan Jyske, Juha Kiviö
Nokian Urheilijat, Tiia Keskinen
Pieksämäen Pallo-Sepot, Minna Lallukka
Raision Nuorisokiekko, Tanja Ruopsa
Ringette Walapais, Niina Koljonen
Suomen Ringettevalmentajat, Laura Kontto
Tikkakosken Tikka, Mika Ahonen

Muut
Ira Merivaara, Kiekko-Espoo
Pia Pullinen
Anu Pitkänen, Toiminnanjohtaja
Päivi Reiman, Sarjatoiminto- ja hallintopäällikkö

Muut
Katja Oravainen, Suonenjoen Kiekko-Karhut
Kari Lahti, ehdollepanotoimikunta
Sanja Hovilainen, liittohallitus
Petri Pylvänäinen, liittohallitus
Herttaliisa Tuure, liittohallitus
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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