
SUOMEN PYÖRÄILY RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika: Keskiviikkona 17.6.2020 klo 17:00 
 
Paikka:  Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki 
 
Suomen Pyöräily ry:n säännöt §9: ”Liittokokouksiin on [oikeus] varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat 
maksaneet jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä, oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla 
äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisäedustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus. 
Voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksessa tulee varsinaisten jäsenten ilmoittaa 
liittokokoukseen osallistuva äänioikeutettu edustaja sekä lisäedustajat numerojärjestyksessä 
kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Valtakirjassa tulee olla äänioikeutetun edustajan ja 
kolmen lisäedustajan nimet numerojärjestyksessä. Äänioikeutetun edustajan estyessä siirtyy 
äänioikeus numerojärjestyksessä seuraavalle edustajalle. Kokousedustajan on liittokokouksessa 
oltava sen varsinaisen jäsenen jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa 
kuin yhtä SP:n varsinaista jäsentä. 
 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

• Kokouksen avaus 
 
Harri Koponen avasi kokouksen. 
 

• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 
Päätös: Harri Koponen valittiin puheenjohtajaksi. 
 

• Valitaan kokoukselle sihteeri 
 
Päätös: Tommi Eklund valittiin sihteeriksi. 
 

• Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl) 
 
Päätös: Tuomas Turunen ja Katariina Laakkonen valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi. 

 
2. Edustettuina olevat jäsenseurat ja äänimäärät sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat ja niiden äänimäärä 
 
Päätös: Tuomas Turunen kävi läpi jäsenseurat ja äänimäärät.  
 

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus edustettuna 15 seuraa ja 48 ääntä 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään 

tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 
Päätös:  Esa Högnäsbacka esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. 
 Esa Högnäsbacka esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin. 
 Esa Högnäsbacka tilintarkastajan lausunnon. Tilintarkastajan lausunto hyväkyttiin. 

 



4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille 
 

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin. 
 

5. Valitaan ehdollepanotoimikunta ja päätetään sen tehtävistä 
 
Päätös: Ehdotuksia toimikuntaan ei tullut. 

 
6. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat 

Käsitellään kevätkokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat määräpäivään mennessä lähetyt 
esitykset (liitteenä): 
6.1. Korson Kaiku ry:n tekemä esitys 

 
Päätös: Hyväksytään esitys. 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:30. 

HUOM! Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla 

kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset 30.6.2020 asti. Tämän takia on jäsenseurojen ilmoitettava etukäteen, kuka edustaa 

jäsenseuraa (1 osallistuja per jäsenseura). Ilmoitus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen 

toimisto@pyoraily.fi, viimeistään sunnuntaina 14. kesäkuuta 2020. Hallitus varaa oikeuden siirtää 

kevätkokouksen myöhempään ajankohtaan, jos osallistujien määrä ylittää Aluehallintoviraston 

määrittelemän enimmäismäärän. 

mailto:toimisto@pyoraily.fi

