
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN SM5L LIITTOKOKOUKSEEN

Aika: Maanantaina 10.1.2022 klo 17.
Paikka: Etäyhteydellä Microsoft Teams -välityksellä tai Sporttitalolla, Valimotie 10, Helsinki.

Käsiteltävä asia: SM5L syyskokouksen 29.11.2021 pöytäkirjan tarkastus.

Kokousosallistumien vaatii ennakkoilmoittautumista 9.1.2022 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi
Ilmoittamisen yhteydessä jäsenseuran

a) on toimitettava seuran nimenkirjoitussäännön mukaisesti allekirjoitettu valtakirja skannattuna
osoitteeseen lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi

a) sitovasti ilmoitettava osallistuuko edustaja kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä
b) sitovasti ilmoitettava edustajan sähköposti, johon hänelle voidaan lähettää etäosallistumisen

linkki sekä kokouksen aikana äänestyksiin liittyviä linkkejä. Kaikki kokousosallistujat äänestävät
sähköisen äänestysjärjestelmän kautta.

c) ilmoitettava edustajan puhelinnumero, josta tarvittaessa tavoitettavissa kokouksen aikana

Kokousedustajoa pyydetään tutustumaan ennakkoon kokouksen työjärjestykseen.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi:
- suosittelemme vahvasti etäosallistumista
- paikan päällä osallistujille a) osallistu vain täysin terveenä, b) desinfioi kädet heti kokouspaikalle

tullessasi, c) tervehtimiset ja liikkumiset turvavälit huomioiden, d) suosittelmme vahvasti
kasvomaskin käyttöä ja e) kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla.

ESITYSLISTA
Kokouksen avaus

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Tarkastetaan SM5L syyskokouksen pöytäkirja 29.11.2021
6. Tarkastetaan tämän kokouksen pöytäkirja

Helsingissä 22.12.2021
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta

Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

LIITEET: 1.  Äänimäärät, 2. Valtakirjalomake, 3. SM5L syyskokouksen 29.11.2021 pöytäkirja, 4. SM5L
syyskokouksen puheenjohtajan lausunto, 5. SM5L syyskokouksen pöytäkirjantarkastajien lausunnot

JAKELU: Liiton jäsenseurat, Liiton hallituksen jäsenet, Liiton kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet, Liiton tilintarkastaja
Juha Nenonen
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LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen kokousäänet 1.9.2020-31.8.2021 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste)
perusteella:

 Seura Kaikki lis. Äänet % leikkuri

1 Helsingin Miekkailijat 137 14 16,7 % ei

2 Turun Miekkailijat 81 9 10,7 % ei

3 Kalpaveljet 73 8 9,5 % ei

4 Espoon Miekkailijat 62 7 8,3 % ei

5 Habda 45 5 6,0 % ei

6 Oulun Miekkailuseura 43 5 6,0 % ei

7 Hyvinkään Miekkailijat 30 4 4,8 % ei

8 Kuopion Miekkailijat 27 3 3,6 % ei

9 Saimaan Säilät 20 3 3,6 % ei

10 Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat 18 2 2,4 % ei

11 Tapanilan Erä 18 2 2,4 % ei

12 Mikkelin Miekkailijat 16 2 2,4 % ei

13 Porvoon Miekkailijat 15 2 2,4 % ei

14 Miekka-Miehet 13 2 2,4 % ei

15 Karjalan Kalpa 11 2 2,4 % ei

16 Pyhän Olavin Miekkailijat 11 2 2,4 % ei

17 Ylioppilasmiekkailijat 11 2 2,4 % ei

18 Hämeenlinnan 5-ottelijat 8 1 1,2 % ei

19 Hämeenlinnan seudun Miekkailijat 7 1 1,2 % ei

20 Veikkolan Veikot 3 1 1,2 % ei

21 Kuopion Miekkailuseura 2 1 1,2 % ei

22 Länsi-Pohjan Miekkailijat 2 1 1,2 % ei

23 Uudenmaankadun Ritarit 33 2 1 1,2 % ei

24 Allez Keski-Suomi 0 1 1,2 % ei

25 Lahden Kaleva 0 1 1,2 % ei

26 Rovaniemen Miekkailijat 0 1 1,2 % ei

27 Säiläklubi ry 0 1 1,2 % ei

   

Yhteensä 655 84 100 %

1/5 äänistä 17

Yhdistyssäännöt y.30 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua

kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien

perusteella. Jäsen ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä viidesosalla (1/5) jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Jäsenen maksimiäänimäärä on aina kokonaisia ääniä. Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus

valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa

ainoastaan yhtä jäsentä.



LIITE 2:

Valtuutetun on ilmoittauduttava etukäteen kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja tämä valtakirja on
toimitettava etukäteen sähköisenä allekirjoituksineen viimeistään 9.1.2022 osoitteeseen
lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi

VALTAKIRJA

Seuran nimi

Seura valtuuttaa seuraavat henkilön/henkilöt edustamaan seuraa

Seuran äänioikeutta käyttää

Seuran äänioikeutta käyttävän henkilön sähköposti

Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme puhe- ja
äänioikeutta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n liittokokouksessa 10.1.2022.

Yhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien *) allekirjoitukset ja nimenselvennykset

_________________________________ _____________________________________
Allekirjoitus Allekirjoitus

_________________________________ ______________________________________
nimenselvennys nimenselvennys

Yhdistyssäännöt y.30 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua

kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien

perusteella. Jäsen ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä viidesosalla (1/5) jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Jäsenen maksimiäänimäärä on aina kokonaisia ääniä. Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus

valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa

ainoastaan yhtä jäsentä.

*) Useimmissa seurojen säännöissä vaaditaan kaksi nimenkirjoittajaa
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LIITE 3: SM5L Syyskokouksen pöytäkirja 29.11.2021

Pohjaesitys: SM5L:n  hallitus esittää että liiton kokous tarkastaa laaditun pöytäkirjan.

Perustelut:

SM5L syyskokouksen 29.11.2021 pöytäkirjaa ei ole saatu tarkastettua, koska pöytäkirjantarkastajat ovat olleet
erimielisiä kokouksen kulusta ja sen tekemistä päätöksistä.

Ilman tarkastettua, lainvoimaista ja toimeenpantavissa olevaa syyskokouksen pöytäkirjaa SM5L tulee 1.1. 2022
alkaen olemaan juridisesti monin tavoin erittäin vaikeassa tilanteessa, koska liitolla ei tule olemaan voimassa
olevaa talousarvioita eikä toimintasuunnitelmaa. Lisäksi liitto on vaarassa muun muassa joutua tilanteeseen, jossa
sillä ei ole voimassaolevaa kurinpitojärjestelmää, koska liiton sääntöjen ja kamppailulajien yhteisen
kurinpitovaliokunnan sääntömuutoksia ei ole vahvistettu. Myös uuden hallituksen ja liiton puheenjohtajan vaalit ovat
tässä tilanteessa vahvistamatta.

Asiasta on konsultoitu Olympiakomitean lakimiestä Petri Heikkistä ja hän katsoo ylimääräisen liiton kokouksen
olevan paras ratkaisu yhdistyslain ja liiton sääntöjen mukaisesti. Tämän perusteella liiton hallitus päätti 22.12.
kutsua kokoon ylimääräisen liiton kokouksen tarkastamaan syyskokouksen pöytäkirjan.

Kokouksen pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet kokouksen puheenjohtaja Kalle Laine, sihteeri Lena Tallroth-Kock ja
toinen pöytäkirjantarkastaja Matias Heikkari, mutta Väinö Paavolaisen allekirjoitusta tai selkeää näkemystä siitä
miltä osin pöytäkirja ei vastaa kokouksen kulkua ei toistuvista pyynnöistä huolimatta olla saatu.

Syyskokouksen pöytäkirjaluonnos vastaa kokouksen puheenjohtajan, sen sihteerin ja toisen pöytäkirjantarkastajan
näkemyksen ja kokousmuistiinpanojen mukaan kokouksen kulkua.

Tapahtumien kulku kokouksen jälkeen:

ke 8.12. kokouksen sihteeri lähetti pöytäkirjaluonnoksen kokouksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille
kommenteille. Pöytäkirjaluonnokseen tehtiin täsmennyksiä.

su 12.12. kokouksen sihteeri lähetti pöytäkirjan puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille allekirjoitettavaksi
(sähköinen VismaSign -allekirjoituslinkki). Toinen pöytäkirjantarkastaja ja puheenjohtaja allekirjoittivat pöytäkirjan.

ti  14.12. kokouksen puheenjohtaja lähestyi Väinö Paavolaista ja pyysi allekirjoittamaan pöytäkirjan tai esittämään
miltä osin tämän mielestä se ei vastannut kokouksen kulkua.

pe 17.12. Väinö Paavolainen ilmoitti kokouksen puheenjohtajalle, että "ei voi allekirjoittaa pöytäkirjaa", mutta ei
yksilöinyt miltä osin se ei hänen näkemyksensä mukaan vastannut kokouksen kulkua. Kokouksen puheenjohtaja
vetosi jälleen Paavolaiseen ja pyysi tätä yksilöimään miltä osin pöytäkirja ei vastannut kokouksen kulkua ja tarjosi
mahdollisuutta, että pöytäkirja tarkastettaisiin vähintään niiltä osin kuin se ei ole kiistanalainen. Kokouksen
puheenjohtajan viesti Väinö Paavolaiselle:

“Olet luottamustehtävässä, johon liiton kokous on sinut henkilönä asettanut. Et siis edusta ketään muuta
kuin itseäsi. Sama pätee minuun kokouksen valitsemana puheenjohtajana. Tässä roolissa minun
vastuullani on muun muassa, että kokouksesta syntyy asianmukainen pöytäkirja. Pöytäkirjan
allekirjoittamisessa puheenjohtajan, sihteerin tai pöytäkirjantarkastajan roolissa on kyse siitä, vastaako
pöytäkirja kokouksen kulkua ja kokouksen tekemiä päätöksiä. Pöytäkirjantarkastajana et voi muuttaa
kokouksen tekemiä päätöksiä. Pöytäkirjan ovat lisäkseni jo allekirjoittaneet kokouksen sihteeri ja toinen
pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirja vastaa kokousmuistiinpanojamme, jotka ovat yhdenmukaiset. Voit tietysti
päättää jättää pöytäkirjan allekirjoittamatta, mutta et voi tehdä niin vain huviksesi, tai siksi että tehdyt
päätökset eivät miellytä sinua tai jotain sinulle läheistä tahoja. Jos et voi allekirjoittaa pöytäkirjaa, ole
ystävällinen ja yksilöi selvästi ja ensi tilassa, mikä pöytäkirjan kohta ei vastaa kokouksen kulkua tai
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kokouksen tekemiä päätöksiä, ja mikä oli kokouksen kulku ja tehty päätös sinun mielestäsi. Ole selkeä ja
tukeudu omiin pöytäkirjantarkastajan kokousmuistiinpanoihisi. Olet luottamustehtävässä, ja
lajiyhteisöllämme jota liitto edustaa, on oikeus odottaa sinulta tässä nyt välittömiä toimenpiteitä.
Kiistanalainen osa on mahdollista eriyttää muusta pöytäkirjasta niin, että nyt allekirjoitetaan kokouksen
pöytäkirja lukuunottamatta kiistanalaista osaa, joka tuodaan erikseen vahvistettavaksi liiton seuraavaan
kokoukseen. Jotta näin voisi menetellä, sinun on yksilöitävä kiistanalainen kohta ja miten sen mielestäsi
pitäisi pöytäkirjassa kuulua. Näin olisi mahdollista välttää mahdollinen vakava haitta urheilijoille tilanteessa,
jossa liiton hallituksen valtuus tehdä päätöksiä on epäselvä liittyen esimerkiksi urheilijoiden tukeen,
valmennukseen tai päävalmentajan palkkaamiseen. Jos emme pääse yksimielisyyteen kokouksen kulusta
ja sen tekemistä päätöksistä, pöytäkirja tai sen kiistanalainen osa hyväksytään seuraavassa liiton
kokouksessa. Kokouskutsun yhteydessä tulee välttämättömäksi perustella jäsenistölle, miten tällaiseen
poikkeukselliseen tilanteeseen on jouduttu.”

la 18.12. liiton puheenjohtaja Joonas Lyytinen soitti Väinö Paavolaiselle ja selitti tilanteen vakavuuden liiton
toiminnan kannalta ja pyysi joko allekirjoittamaan pöytäkirjan tai saattamaan kokouksen puheenjohtajalle ja
sihteerille tiedoksi miltä osin se ei hänen mukaansa vastannut kokouksen kulkua. Paavolainen lupasi hoitaa asian
vielä kuluvan viikonlopun aikana. Lisäksi kerrattiin mahdollisuus tarkastaa pöytäkirja ainakin niiltä osin kuin se ei
ole kiistanalainen.

su 19.12. Sähköinen pöytäkirjan allekirjoituslinkki vanheni ja allekirjoitusprosessia ei saatu päätökseen

to 22.12. Väinö Paavolainen ei edelleenkään ole allekirjoittanut pöytäkirjaa, eikä saattanut kokouksen sihteerille ja
puheenjohtajalle tiedoksi miltä osin se ei hänen mielestään vastaa kokouksen kulkua ja miltä osin se olisi
tarkastettavissa.

LIITE 4: SM5L syyskokouksen puheenjohtajan lausunto

Kalle Laine, SM5L syyskokouksen valitsema kokouksen puheenjohtaja

Toimin kokouksen puheenjohtajana Sporttitalolla paikan päällä. Kuten allekirjoituksellani
pöytäkirjassa olen jo vahvistanut, pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja
kokouksen tekemiä päätöksiä. Lisäksi totean myös tarkastaneeni kokouksen sihteerin
kokousmuistiinpanot, jotka ovat yhtenevät omieni kanssa.

LIITE 5: SM5L syyskokouksen pöytäkirjantarkastajien lausunnot

Matias Heikkari, SM5L syyskokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja:

Olin liiton syyskokouksessa läsnä paikan päällä Sporttitalolla. Edustin Lahden Kalevan
miekkailujaostoa. Kokouksesta laadittu pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Väinö Paavolainen, SM5L syyskokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja:

Väinö Paavolainen vahvisti puhelimitse 22.12. että ei toimita lausuntoaan.


