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Hallituksen kokous 4/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 16.2.2022; klo 18.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 

Kempe Riitta, pj x x x x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj x x x x 

Alasalmi Satu - - x** - 

Hokka Antti x - x - 

Kanko Jenna - x - - 

Konttaniemi Niina x x x x 

Loukkola Saara x* x x x 

Paajanen Mikko - - x*** - 

Salminen Kaisu - x x x 

Waltari Noora x x x x 

Läsnä yht. 6/10 7/10 9/10 6/10 

*poistui klo 20.00 
** saapui klo 19.18 
*** saapui klo 19.19 

 

1   Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.11.  
 
2   Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampsa Mäki-Arvela, Kaisu Salminen. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 20.2.2022 mennessä. 
 
3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä 
osallistuu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. 
Paikalla 6/10 hallituksen jäsenestä. 
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4   Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
 
5   Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 2/2022 on allekirjoitettavana ja pöytäkirja 3/2022 on tarkastettavana. 
 
6   Sähköpostipäätökset 
6.1 Sähköpostiäänestys Heidi Liimataisen hyväksymisestä maajoukkueeseen Sp2-
luokkaan valituksessa annettujen lisätietojen perusteella. 
 
Äänestystulos: KYLLÄ 3 ääntä, Ei 3 ääntä, TYHJÄÄ 2 ääntä. Kaksi ei äänestänyt. 
Tasaäänissä puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
Päätös: Heidi Liimatainen valitaan maajoukkueeseen Sp2 -luokkaan. 
 
7   Vuosikertomuksen teko ja läpikäynti 
Esitys: Käydään läpi vuosikertomus ja päätetään, hyväksytäänkö se edelleen esitettäväksi 
tiin- ja toiminnantarkastajille ja liittokokoukselle. 
 
Päätös: Viimeiset tarkistukset ja korjaukset on tehtävä perjantaihin 18.2. mennessä, minkä 
jälkeen vuosikertomus lukitaan ja lähetetään tilin- ja toiminnantarkastajille 21.2.2022.  
 
8   Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
9   Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena  
ke 9.3. klo 18 toimintasuunnitelman läpikäynti (Sampsa ei pääse) (5/2022) 
ke 23.3. klo 18 sääntömuutosasiat ja vuosikokouksen muut asiat (6/2022) 
 
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 
10   Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.57. 
 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

______________________  ______________________ 

Sampsa Mäki-Arvela   Kaisu Salminen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 


