
 
 
        

        
 
 
 

 
Racketlonliiton sääntömääräinen liittokokous 

 
Aika:  Lauantaina 13.4.2019 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 Heli Mäkelä ja Poku Salo. 
 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, käytiin läpi paikalla 
olleet jäsenseurat.  
 
Jäsenseurojen edustus:  
- Seppo Raiski (Grani Tennis) 
- Markus Vahtola (Racketlon Club Uleåborg) 
- Poku Salo (Helsingin Squashkerho) 
- Pauli Byckling (Tuusulan Tennisseura, valtakirjalla TTC Boom ja JSK 

Squash) 
 

Paikalla kutsuttuina: 
- Heli Mäkelä  
- Ahti Antikainen  
 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
Hyväksyttiin esityslistan mukaiseksi. 
 
 

 



5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
 
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan (Timo 
Räisänen) lausunto. Huomautettavaa ei löytynyt.  
 
 

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

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle. 
 
Käytiin läpi tulo- ja menoarvio, jossa todettiin edellisen tilikauden 
tuottaneen ylijäämäisen tuloksen, mikä mahdollistaa hieman aiempaa 
vuotta suuremman taloudellisen panostuksen tulevalla tilikaudella. 
Muutoin tulevan tilikauden budjetin todettiin pääosin noudattelevan 
edellisen tilikauden suunnitelmaa. 
 
Keskusteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelmasta ja sen 
painopisteistä.   
 
Esitetty tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman 
muutoksia.  
 
Päätettiin pitää liiton jäsenmaksu sekä pelaajien lisenssimaksut 
edellisvuotta vastaavina (jäsenmaksu 50€, lisenssit 14€/7€). 

 
 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
 
Keskusteltiin hallituksen jäsenpaikkamäärästä, joka päätettiin pitää 
ennallaan (puheenjohtaja + 5 varsinaista jäsentä + 1 varajäsen). 
  
Erovuoroiset: Jukka Julin, Poku Salo sekä varajäsenenä toiminut Markus 
Vahtola. Lisäksi Pekka Tennilä erosi hallitustehtävistä omasta 
ilmoituksestaan.  
 
Eroavien jäsenten tilalle valittiin: Seppo Raiski (Grani Tennis), Luka 
Penttinen (Liikunnan Riemu) sekä jatkokaudelle Poku Salo (Helsingin 
Squashkerho). Varajäseneksi valittiin Ahti Antikainen. Kaikkien em. 
jäsenten toimintakaudeksi määriteltiin 2 vuotta.  
 
Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat: Pauli Byckling (pj.), Marko 
Välimäki (vpj.) sekä Tommi Laine. Rahastonhoitajana jatkaa Heli Mäkelä. 

 
 

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies. 
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Räisänen, toiminnantarkastajan 
varamieheksi Esko Kumpulainen. 



 
 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Esityslistalla ei ollut muita asioita. 

 
 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:33 
     
 
 
 
Ahti Antikainen      Pauli Byckling 
kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
 
 
 
Heli Mäkelä      Poku Salo 
 


