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Syysliittokokous 2021 
 
Aika: 17.11.2021 klo 18:00  
Paikka: Helsinki, Pitäjänmäki, etäosallistumismahdollisuus  
 
1 § Kokouksen avaus 
 

• Pöytätennisliiton puheenjohtaja Esko Heikkinen avasi kokouksen klo 18:03 
 
2 § Edustajien valtakirjojen tarkastaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

• Kokouksessa oli edustettuna 6 jäsenseuraa: 
- Pöytätennis 75 (Jukka Nieminen) 
- Kosken Kaiku (Tero Naumi) 
- Pöytätennis Espoo (Kimmo Pihkala) 
- Tip-70 (Jarmo Siekkinen) 
- Oulun Pöytätennis-86 (Teemu Oinas) 
- Pöytätennisseura Wega (Pekka Kolppanen) 

 
Lisäksi läsnä kokouksessa ilman äänestysoikeutta olivat seuraavat henkilöt: 
Esko Heikkinen (liiton puheenjohtaja) ja Mika Räsänen (liiton toiminnanjohtaja) 
 
3 § Kokouksen järjestäytyminen 
 

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kolppanen 

• Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Räsänen 

• Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Oinas ja Kimmo 
Pihkala 

 
4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

5 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 

• Kokouksen työjärjestys vahvistettiin esityksen mukaisesti 
 
6 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
 

• Pöytätennisliiton vuoden 2022 toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti 
seuraavalla lisäyksellä: 
- kohtaan 4. lisätään maininta Viron ja Suomen naisten yhteisestä sarjasta 

 
7 § SPTL:n liittymis-, jäsen, kilpailu- ja muiden maksujen vahvistaminen 
 

• Pöytätennisliiton perimät maksut pysyvät ennallaan. Kaudelle 2021/2022 
koronakeskeytysten tuomia alennuksia ei ole kaudella 2022/2023 

 
8 § Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen 
 

• Vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti 
 

9 § Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajan palkkiot. 
 

• Puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei makseta erillistä korvausta. Tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti. 
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10 § Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi neljän (4) erovuoroisen liittohallituksen jäsenen 
tilalle uudet jäsenet ja yhdeksi vuodeksi neljä (4) varajäsentä, joiden toimikausi alkaa välittömästi 
kokouksen jälkeen. 
 

• Hallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Kimmo Arenius, Kimmo Pihkala, 
Pasi Valasti ja Tero Naumi 

• Varajäseniksi valittiin seuraavassa järjestyksessä neljä henkilöä: Måns Holmberg, 
Bahman Khosravi, Toni Soine, Henri Pelkonen 

 
11 § Valitaan tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan liiton seuraavan 
tilikauden tilejä ja hallintoa 
 

• Tilintarkastajaksi valittiin Stefan Söderberg (KHT) ja varamieheksi Pauli Jokinen 
 
12 § Liittokokouksen käsiteltäväksi määräaikaan mennessä tulleet asiat 
 

• Määräaikaan mennessä (1kk ennen kokousta) ei tullut muita käsiteltäviä asioita  

• Kokous antoi hallitukselle pohdittavaksi kertalisenssin palauttamisen tai mahdollisesti 
muun alennetun lisenssin käyttöönoton, jolla kilpapelaamisen kokeileminen olisi 
mahdollista. 

 
13 § Kokouksen päättäminen 
 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


