
 
 
        

        
 
 
 

 
Racketlonliiton sääntömääräinen liittokokous 

 
Aika:  Lauantaina 7.4.2018 klo 13:00 
Paikka:  Freedom Fund Arena, Ristihaantie 2, 02750 Espoo 
 
 
Kokouksen esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus  
 
Liiton puheenjohtaja Pauli Byckling avasi kokouksen klo 13:02 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Antikainen, sihteeriksi Pauli 
Byckling ja pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Raiski ja Marko Välimäki. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, käytiin läpi paikalla 
olleet jäsenseurat ja tarkistettiin valtakirjat.  
 
Paikalla: Markus Vahtola (RCU), Pauli Byckling (Tuusulan Tennisseura).  
 
Paikalla valtakirjalla: Heli Mäkelä (HSK), Marko Välimäki (ESRC, VK, 
GVLK), Seppo Raiski (Grani Tennis, MyyrSquash).  
Lisäksi paikalla: Ahti Antikainen 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
Hyväksyttiin esityslistan mukaiseksi. 
 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
 
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
Tilinpäätös vahvistettiin ja edellisen tilikauden molemmille 
hallituskokoonpanoille myönnettiin vastuuvapaus.  
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle. 

 



 
Käytiin läpi toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio. Todettiin tulo- 
ja menoarvion noudattavan varovaista linjaa, jossa pyritty budjetoimaan 
vain todennäköisiksi laskettavat tulot. Huomioitiin edellisen tilikauden 
tappiot ja todettiin, että tulevan kauden tavoitteena on kääntää 
tappiollinen toiminta nollatulokseksi 
 
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ilman erillisiä 
kommentteja.  

 
8. Valitaan liiton puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

 
Liiton puheenjohtajaksi valittiin Pauli Byckling yksimielisellä päätöksellä.  
 

9. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsen seuraavaksi hallituskaudeksi. 
Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä (5-8). Päätetään 
valittujen jäsenten hallituskauden pituus (1-2 vuotta). 
 
Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumääränä 5. Liiton 
puheenjohtajan toimesta ehdotettiin seuraavaa hallituskokoonpanoa: 
  
Varsinaiset jäsenet: Marko Välimäki (2v), Poku Salo (1v), Tommi Laine 
(2v), Jukka Julin (1v), Pekka Tennilä (uusi jäsen, 2v). 
Varajäsen: Markus Vahtola (1v). 
 
Muita ehdotuksia ei esitetty, em. esitys hyväksyttiin sellaisenaan 
yksimielisellä päätöksellä. 
 

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies 
 
Ehdotettiin seuraavaa:  
 
Toiminnantarkastaja: Timo Räisänen 
Toiminnantarkastajan varamies: Esko Kumpulainen 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Muita asioita ei ollut esityslistalla. 

 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:47 
     
 
 
Ahti Antikainen      Pauli Byckling 
kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri   
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
 
 
Seppo Raiski      Marko Välimäki 
 


