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SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY    Pöytäkirja 
 
Pornainen 22.10.2022  

___________________________________________________________________________________________________ 
SYYSKOKOUS   
 
Aika: 22.10.2022 klo 12.00 alkaen 
 
Paikka: Pornaisten yhtenäiskoulu, Koulutie 4, Pornainen; lisäksi kokoukseen voidaan osallistua 
 etäyhteydellä. 
 
Valtakirjojen tarkistus: Seurojen oli ilmoittauduttava ennakolta info@svnl.fi osoitteeseen sähköpostitse, jotta 

kokouksen järjestelyt voidaan tehdä, sekä toimittaa seuran antama valtakirja pdf-tiedostona 
21.10.2022 klo 21:00 mennessä. Kokousedustajien sähköpostiosoite, mihin toimitetaan 
kokouksen etälinkki etäosallistumista varten sekä linkki Hejmo.fi äänestysjärjestelmään, oli 
ilmoitettava samassa yhteydessä. 

 
Asialista: 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tero Hyttinen avasi kokouksen 12.01 ja kävi lävitse liiton tilannekatsauksen. 
 

2. Todetaan kokouskutsu 
Todettiin verkkosivuilla olevan kokouskutsun noudattavan liiton sääntöjä.  

 
3. Todetaan kokouksen osanottajat 

 
Syyskokouksessa oli 24 äänioikeutettua osallistujaa, joista 10 paikalla ja 14 etäyhteydellä sekä Elina Alastalo, Jouni 
Vähäsantanen, Marjaana Vähäsantanen, Matias Viiperi ja Jarkko Saapunki läsnäolo- ja puheoikeudella.  

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
5. Kokousvirkailijoiden valinta 

-   puheenjohtajaksi valittiin Tero Hyttinen 
-   sihteeriksi Jarkko Saapunki 
-   pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Alastalo ja Heikki Virtanen 
-   valittiin kolme ääntenlaskijaa, Jarmo Arvaja, Jyrki Alastalo ja Heikki Virtanen 

 
6. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin kokouksen asialista.  

 
7. Valitaan kolme hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2023–2024 ja yksi toimikaudeksi 2023 

 
Valinta tehdään toimintasääntöjen kohdan 7 b mukaisesti käyttäen Hejmo-äänestystapaa. Erovuorossa ovat Mats 
Finne, Ville Niskanen, Ville Orasmaa ja Päivi Ristolainen. Liiton toimintasääntöjen kohdan 6 g. mukaisesti liiton 
jäsenseurat ovat asettaneet ehdolle seuraavat:  
 
KoJy  Mats Finne 
KPU  Sami Nieminen 
KK Eken  Ville Orasmaa 
YlöR  Päivi Ristolainen 
 
Hejmo.fi -vaalin aänestystulos 
Mats Finne 19 
Ville Orasmaa 17 
Päivi Ristolainen 14 
Sami Nieminen  4 
 
Valituiksi tulivat 2023-2024 toimikaudeksi Mats Finne, Ville Orasmaa ja Päivi Ristolainen sekä vuodeksi 2023 Sami 
Nieminen. 
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8. Hallituksen 1. ja 2. varajäsenten vaali kalenterivuodeksi 2023 
 
Liiton toimintasääntöjen kohdan 7 b. mukaisesti hallituksen varajäseniksi tulevat valituksi kaksi eniten ääniä saanutta, 
jotka eivät tulleet valituiksi hallitukseen. Koska hallituksen jäsenehdokkaita ei ollut enempää kuin valittavien määrä, 
niin varajäsenet valitaan vaalilla syyskokouksessa asetetuista ehdokkaista.  
Varajäseniksi esitettiin Arto Rainio, Heikki Orasmaa, Tenho Salo, Tomi Määttä ja Marjaana Vähäsantanen. 
 
Hejmo,fi-vaalin äänestystulos: 
Tomi Määttä 14 
Heikki Orasmaa 10 
Tenho Salo 10 
Arto Rainio 5 
Marjaana Vähäsantanen 4 
 
1. varajäseneksi valittiin Tomi Määttä ja 2. varajäseneksi arvonnan jälkeen Heikki Orasmaa. 
 

9. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 1.1. – 31.12.2023 toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja 
 
Valittiin tilintarkastajaksi Kuusamon Laskenta Oy:sta, Tuomo Airisniemi. Varalle valittiin Matti Rajaniemi. 

 
10. Hallituksen esittämän v. 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen 

 
Vahvistettiin esitetty toimintasuunnitelma. 

 
11. Päätetään liiton jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus 

 
Jäsenmaksu (250 euroa) ja kannattajajäsenmaksu (150 euroa) pidetään samana kuin vuonna 2022. 

 
12. Hallituksen esittämän v. 2023 talousarvion vahvistaminen 

 
Vahvistettiin talousarvio, johon sovittiin tehtäväksi korjaukset kokouksessa lävitse käydyiltä osin. Käytiin keskustelua 
siitä tulisiko talousarvio tehdä realistisemmaksi sen osalta, minkä suuruisen valtionavun liitto voi saada. 
 

13. Liiton antidopingohjelman 2023 hyväksyminen 
 

           Hyväksyttiin liiton antidopingohjelma. 
 
14. Liiton antidopingsopimuksen 2021 – hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin antidopingsopimukseen muutoksia, joissa ohjataan sopimuksen tekemiseen sähköisesti. 
 

15. Liiton kurinpitosääntöjen vahvistaminen 
 

           Vahvistettiin liiton kurinpitosäännöt vuodelle 2023. 
 
16. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman vahvistaminen 

 
           Vahvistettiin liiton yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
17. Liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma. 

 
18. Liiton strategian vuosiksi 2023 – 2027 vahvistaminen 

 
Vahvistettiin liiton strategia vuosiksi 2023-2027.  
 

19. Liiton ympäristövastuusuunnitelman hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin liiton ympäristövastuusuunnitelma.  

 
20. Liiton toimintasääntöjen muutokset 

 
Liiton toimintasääntöihin päätettiin tehtäväksi muutokset, jotka liittyvät kilpailumanipulaation torjuntaohjelman ja 
ympäristövastuusuunnitelman hyväksymiseen liiton syyskokouksissa - liiton yhdenvertaisuussuunnitelma ei ole enää 
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yhteinen Suomen Painonnostoliiton kanssa. Päätettiin siirtymäsäännöksen poistaminen, kun vuodesta 2024 alkaen 
valitaan aina kolme erovuoroista hallituksen jäsentä.  
 

21. Jäsenyhdistysten esitykset 
 
-LVK team ry on esittänyt liiton hopeisia ansiomerkkejä Reima Häkkiselle, Merja Mynttiselle ja Jarmo Virtaselle. 
Liiton hallitus esittää myönnettäväksi hopeiset kunniamerkit edellä mainituille. Ansiomerkkien myöntäminen 
edellyttää kilpailullista menestystä avoimen ikäluokan kisoissa vakiintuneen päätöskäytännön mukaisesti. 
 
Päätettiin myöntää hopeiset kunniamerkit em. mainituille henkilöille.  
 
-Pietarsaaren Voimailijat ry on esittänyt liiton kultaista kunniamerkkiä myönnettäväksi Mika Honkaniemelle. Liiton 
hallitus esittää sen myönnettäväksi. 
Päätettiin myöntää kultainen kunniamerkki Mika Honkaniemelle. 
 

           -Team LIKE ry on esittänyt tulosrajojen uudelleen määrittelyä junioreiden varustevoimanoston EM- ja MM-kisoihin 
sekä voimanoston että penkkipunnerruksen osalta. Liiton hallitus on toimintasuunnitelmaehdotuksessa esittänyt 
tulosrajojen poistamista kokonaan. Liiton hallitus ei puolla erillisten yksittäisiä painoluokkia koskevien tulosrajojen 
esittämistä. 
Team Like ry veti esityksen pois, koska tulosrajat poistettiin aiemmassa kohdassa. 

 
22. Muut mahdolliset asiat 

 
Liiton viestintästrategia 2023 esittely 
PJ kävi läpi viestintäsuunnitelman 2023. 
 

23. Kokouksen päättäminen 
 PJ päätti kokouksen kello 15.55. 

 
SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 
 
 
Tero Hyttinen Jarkko Saapunki 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Olemme pöytäkirjan tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 

Jyrki Alastalo   Heikki Virtanen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  
 
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 


