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Sääntömääräinen syyskokous 
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Fyysinen kokous Hatsalan koulu 
   Opistotie 5 
   70210 Kuopio 

Etäkokous  Zoom-alustalla 

Läsnä   Liitteenä (Liite 1) 

1. Kokouksen avaus  

• Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.20 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pyykkönen, sihteeriksi Tuuli 
Harju ja pöytäkirjantarkastajiksi Birgitta Starast sekä Annamari Pulliainen, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

• Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

• Hyväksyttiin esityslista (Liite 2) kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (Liite 3), tulo- ja menoarvio (Liite 4) sekä 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. 

• Toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä Raili Tilli esitti pontena 
hallitukselle tarpeen selkeyttää liiton kilpailusääntöjä uusia kilpailun-
järjestäjiä paremmin palveleviksi. 

• Vahvistettiin toimintasuunnitelma yhdellä muutoksella: Lisätään 
toimintasuunnitelman kohtaan 3.1 lause: Perustetaan kilpailusääntö-
työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella sääntöjä kilpailunjärjestäjän 



näkökulmasta ja selkeyttää etenkin kilpailujen järjestämiseen liittyviä 
sääntökohtia. 

• Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. 

• Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää jäsenmaksujen suuruudet ennallaan: 
22 € suorajäseniltä ja 9 € jäsenyhdistyksen kautta 

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

• Todettiin, että erovuorossa ovat puheenjohtaja Timo Pyykkönen sekä 
hallituksen varsinaiset jäsenet Birgtta Starast ja Anu Peltonen. (Liite 5) 

• Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2022-2023 
Timo Pyykkönen. 

• Birgitta Starastia ja Anu Peltosta ehdotettiin jatkokaudelle. He ilmoittivat 
olevansa käytettävissä, Birgitta Starast läsnäolevana syyskokouksessa ja 
Anu Peltonen valtakirjan (Liite 6) välityksellä. Lisäksi hallituksessa oli 
vapaana yksi varajäsenen paikka. 

• Hallitukseen ehdotettiin jäseniksi myös Heidi Hamari-Martimoa ja Janette 
Isomäkeä. 

• Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä siten, että kaikki äänestivät 
yhtä–kolmea ehdokasta. Zoom-osallistujat äänestivät yksityisellä chat-
viestillä tai sähköpostilla. Päätetiin, että varsinaisiksi jäseniksi tulisivat 
valituiksi kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseneksi 
kolmanneksi eniten ääniä saanut. Birgitta Starast (17 ääntä) ja Anu 
Peltonen (16 ääntä) valittiin varsinaisiksi jäseniksi ja Heidi Hamari-
Martimo (14 ääntä) varajäseneksi. Janette Isomäki sai 7 ääntä eikä tullut 
valituksi hallitukseen. 

• Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on esitetty liitteessä 7. 

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja  

• Valittiin toiminnantarkastajaksi Mirja Helineva (Kausala) ja varatoiminnan-
tarkastajaksi Erja Räty (Tampere). 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

• Kilpailusääntömuutokset 

• Hyväksyttiin hallituksen esitys kilpailusääntömuutoksiksi (Liite 8).  

• Luokittelun uudelleen organisointi 

• Käsiteltiin kansallisten luokittelijoiden ehdotus luokittelun uudelleen 
organisoinnista (Liite 9). Päätettiin kokeilla vuonna 2022 järjestää 
luokittelu ennalta ilmoitettavien kahden kilpailutapahtuman 
yhteydessä, joista toinen on MegaDance maaliskuussa ja toinen 
päätetään hallituksessa myöhemmin. 



• Hallitus pohtii kokeilusta saatavan kokemuksen perusteella onko 
sääntömuutokselle tarvetta myöhemmin ja valmistelee tarvittaessa 
sääntömuutosesityksen jäsenkokoukselle. 

9. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 
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______________________________________ ______________________________________ 
Timo Pyykkönen     Tuuli Harju 
puheenjohtaja     sihteeri 

______________________________________ ______________________________________ 
Birgitta Starast     Annamari Pulliainen 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja


