
         PÖYTÄKIRJA 
    

 

  
 

 

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 
 
Aika: Torstaina 22.4.2021 klo 19.00 
Paikka: Suomen hallituksen yhdistyksille myöntämällä poikkeusluvalla kevätliittokokous järjestään 

koronaepidemian kokoontumisrajoitusten vuoksi etäkokouksena.  
Läsnä:  23 jäsenseuraa (liite 1) 
 
Kokouksen avaus. 
 
Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Janne Korhonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi 
kokouksen  
 
1.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta. 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Husu-Peltonen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Fernelius 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Kuusniemi-Laine ja Olli Schemeikka 
Äänten tarkkailijoiksi valittiin Mira Korpinen ja Minna Fernelius 

 
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty seuroille sääntöjen määrittämässä ajassa 24.3.2021 
sähköpostitse ja kokous on siten laillisesti kokoon kutsuttu. 
 

3.  Edustajien valtakirjat. 
 
Seurojen viralliset edustajat on ilmoitettu seurojen toimesta 21.4.2021 mennessä sähköisen Lyyti- 
työkalun kautta. 
 
Kokouksessa oli edustettuna 23 jäsenseuraa. Kokouksessa oli käytettävissä 23 ääntä. 
 

4.  Liiton vuosikertomuksen, talouskertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.  
 
Toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo esitteli liiton vuosikertomuksen ja talous- ja toimistopäällikkö 
Minna Fernelius esitteli tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastajien lausunnon sekä talouskertomuksen 
2020. 
 
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. 
 

5.  Liittohallituksen, toiminnanjohtajan sekä muiden tilivelvollisten vastuuvapauden myöntämisestä 
päättäminen. 
 
Päätettiin myöntää vastuuvapaus liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille. 

 
6.  Kutsutaan kunniajäsenet ja myönnetään tunnustus-, ansio- tai kunniamerkit. 
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6.1 Päätösehdotus: Taitoluisteluliiton hallitus esittää Laura Raitiolle kultaisen ansiomerkin 
myöntämistä järjestöllisistä ansioista. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

6.2 Päätösehdotus: Taitoluisteluliiton hallitus esittää jäätanssin arvioijalle Leo Lenkolalle pronssisen 
ansiomerkin myöntämistä järjestöllisistä ansioista. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

6.3 Päätösehdotus: Taitoluisteluliiton hallitus esittää muodostelmaluistelun arvioijalle Henriikka 
Latvalle pronssisen ansiomerkin myöntämistä järjestöllisistä ansioista. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
7.  Kurinpitosäännöt ja niiden muutokset. 
 

Ei ehdotuksia. 
  

8.  Liittohallituksen ja jäsenseurojen esittämät asiat. 
 
8.1 Päätösehdotus: Varataan Suomen Taitoluisteluliiton varoista 500 000 € summa sijoitettavaksi 

Myllypuron Jääurheilukeskukseen oman pääoman ehtoisena sijoituksena ja  
     valtuutetaan hallitus päättämään sijoituksen käytännön järjestelyistä toisen omistajan, Suomen 
   Luisteluliiton kanssa. 
 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 

9.  Kokouksen päättäminen. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 
 

 
 

Kokouksen puolesta 
 
Puheenjohtaja Anu Husu-Peltonen 
Sihteeri  Minna Fernelius 
Pöytäkirjan tarkastaja Anna Kuusniemi-Laine 
Pöytäkirjan tarkastaja Olli Schemeikka 
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