
 
 
 
Suomen Pöytätennisliitto ry              KEVÄTLIITTOKOKOUS  

                                       pöytäkirja 
 

      
 
Aika      Tiistai 12.4.2022 klo 18:00 alkaen. 
 
Paikka: Sporttitalo, Pitäjänmäki, Valimotie 10, 00380 Helsinki.  
 
              Liittokokoukseen oli teams –etäyhteys. 
 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS  

 
- Liittohallituksen puheenjohtaja Esko Heikkinen avasi kokouksen. 

 
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kolppanen ja sihteeriksi Mika Räsänen.  
 
- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Luukkainen ja Ronny Brännbacka. 

 
3.    EDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA LÄSNÄOLIJOIDEN  
       TOTEAMINEN  
 

- Kokouksessa oli edustettuna kahdeksan jäsenseuraa: 
 

  Kosken Kaiku    Esko Heikkinen 
   TIP-70     Riku Anttila 
  Pöytätennisseura Wega  Pekka Kolppanen 
  Oulun Pöytätennis-86  Teemu Oinas 

 Pöytätennisseura Star  Arto Luukkainen 
 Pöytätennis Espoo   Kimmo Pihkala 
 Maraton    Jens Weckström 
 Bordtennisklubben Halex  Tomas Porthin 
 
- Lisäksi kokouksessa olivat läsnä  

Kimmo Arenius (hallituksen jäsen),  
Jyrki Nummenmaa (hallituksen jäsen),  
Ronny Brännbacka (BTK Halexin toinen edustaja) ja  
Mika Räsänen (liiton toiminnanjohtaja). 

 
4.      KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN  

 
- Kokouskutsu on julkaistu Pöytätennisliiton verkkosivuilla 11.3.2022. 

 
- Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. 

 



5.      KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN  
 

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
6.      VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN  
 

- Mika Räsänen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen. Toimintakertomusta täydennettiin 
TIP-70:n ehdotuksesta parapöytätenniksen kohdan 15.2 osalta seuraavasti (lihavoitu 
teksti lisäyksenä): 
 
Tokion paralympialaisten karsintakilpailut järjestettiin Laskossa toukokuussa. Aino Tapola 
selvitti ainoana suomalaisena tiensä karsinnoista Tokion paralympialaisiin. Timo Natunen 
pelasi hyvät kisat, mutta jäi tiukan finaalin jälkeen toiseksi omassa luokassaan. Esa Mietti-
nen jäi niukasti alkulohkoonsa, pienimmällä mahdollisella marginaalilla eli pistelaskussa yh-
dellä pisteellä. Miettinen voitti kuitenkin alkulohkossa tulevan Tokion paralympialais-
ten pronssimitalistin, Venäjän Yuri Nozdrunovin. Miettinen ilmoitti päättävänsä v. 
2005 alkaneen kansainvälisen uransa, jonka aikana hän saavutti yhteensä kuusi ar-
vokisamitalia. 
  

- Toimintakertomus hyväksyttiin yllä olevin lisäyksin. Toiminnanjohtaja tekee lisäykset toimin-
takertomukseen.  

 
7.     VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON  
        ESITTÄMINEN SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN  
 

- Mika Räsänen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajan lausunnon. 
        
- Todettiin, että tilinpäätös on yli 67 000 euroa alijäämäinen. Negatiivisen tuloksen taustalla 

ovat muun muassa koronan vuoksi vuodelle 2021 siirretyt useat kansainväliset arvokilpailut 
ja niistä aiheutuneet kulut sekä kaudelle 2021–2022 myönnetyt lisenssi- ja sarjamaksualen-
nukset. 
 

- Tilinpäätös vahvistettiin. 
 
8.     VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIITTOHALLITUKSELLE JA MUILLE  
        TILIVELVOLLISILLE  
 

- Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
 
9.     LIITON PELISÄÄNTÖJEN JA KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUUTOSTEN VAHVISTAMINEN  
 

- Liittohallitus esitti seuraavat muutosehdotukset: 
 

• Lisätään toimintasääntöihin (7 §) kirjaus liittymisestä Suomen urheilun eettisen keskuksen 
(SUEK) vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään. 

 

• Muutetaan mailasääntö (2.4) Kansainvälisen Pöytätennisliiton (ITTF) sääntöjen mukaiseksi: 
punaisen mailakumin sijaan voi käyttää myös muun värisiä kumeja. Toisen kumin on aina 
oltava musta. Kuten tähänkin saakka, mailakumien ja myös niiden värien tulee olla ITTF:n 
hyväksymiä. 
 

• Korjataan virhe junioreiden (4.6.5) ja veteraanien (4.6.6) SM-kilpailujen sijoittamisessa:  
 sijoituksen määräävät ratingpisteet, ei ratingsija. 

 
 



- Lisäksi korjataan kirjoitusasua: rating-lista, rating-pisteet jne. muutetaan muotoon rating-
lista, ratingpisteet jne. (n. 70 muutosta). 
 

- Liittohallituksen muutosehdotukset hyväksyttiin. 
 
 
 

- Pöytätennisliiton kilpailuvaliokunta esitti seuraavat muutosehdotukset: 
 

• "Paras seitsemästä" käyttöön kaikissa turnauslohkoissa kaikilla sarjatasoilla. Muutos kos-
kee 3-divisioonaa ja alempia sarjoja. 
 
BTK Halex vastusti esitystä.  
 
Kukaan ei vaatinut äänestämistä suljetuin lipuin. 
 
Kilpailuvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin äänin 6 – 2. 
 

• Muutetaan sääntöpykälä 4.5.3.1. niin, että se ei koske Nappulaliigaa ja sallitaan poisjään-
tien vuoksi lohkojen 3. ja 4. sijoitettujen tasaaminen kilpailupäivän aamuna ennen luokan 
alkamista (pelaajamäärien tasaaminen ei koske SM-kisoja). 
 

- Kilpailuvaliokunnan esitys hyväksyttiin.  
 
 

- OPT-86 esitti seuraavat muutosehdotukset: 
 

• 1-divisioona muutetaan kahdeksan joukkueen sarjaksi ja pelataan samalla systeemillä kuin 
SM-sarja tällä kaudella (2+2 ottelun turnauksia 2 kpl ja 3 ottelun turnauksia 2 kpl).  
Muutos tulisi voimaan kaudelle 2023 – 2024. 

 
Kosken Kaiku vastusti esitystä. 
 
Kukaan ei vaatinut äänestämistä suljetuin lipuin. 
 
OPT-86:n ehdotus hylättiin äänin 4 – 2 kahden äänestäessä tyhjää. 
 

• Ulkomaalaispelaajien rekisteröintimahdollisuus 1.12. – 15.12., pelioikeus 1.1. alkaen loppu-
kaudeksi samoin säännöin kuin alkukaudesta (lisenssi ostettava ja merkittävä). 

 
Keskustelun jälkeen OPT-86 veti esityksensä pois.  
 
PT Espoo esitti samaan asiaan liittyen, että jos lisenssi hankittaisiin syksyn aikana, yksi pe-
laaja voisi pelata keväällä SM-sarjassa, mutta Espookin veti esityksensä pois. 
 

- Liittokokous antoi liittohallitukselle ponnen OPT-86:n ehdotuksen johdosta: Liittohallitus val-
mistelee sääntöihin muutoksen, jolla helpotetaan vakituisesti Suomessa asuvien ulkomaa-
laisten sarjapelaamista. Muutos tulee voimaan ensi kaudelle. 
 
 

- Maraton esitti muutosehdotuksen: 
 

• liiton sääntöihin, kohdan 6.9, 6.2 alle tai muuhun parhaiten soveltuvan pykälän alle ja sana-
muotoa tarvittaessa tarkentaen: 



Joukkueella tulee olla vähintään 2 pelaajaa syyskaudella, joiden alin sarjataso vastaa ky-
seistä divisioonatasoa. 
 
Keskustelun jälkeen Maraton veti esityksensä pois. 
 

10.     KOKOUSKÄSITTELYYN ESITETYT MUUT ASIAT 
 

- Kokoukseen ei ollut määräaikaan mennessä esitetty käsiteltäväksi muita asioita. 
 
11.     KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:17 


