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TOIMINTASUUNNITELMA 2015 

Yleistä 

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ry vastaa 1.1.2012 alkaen melontaurheilun kansainvälisestä ja 

kansallisesta kilpailu-, valmennus-, koulutus-, harraste-, tiedotus- ja edunvalvontatoiminnasta 

eli niistä tehtävistä, joiden luovuttamisesta liiton syyskokous on päättänyt 20.11.2011. 

Liiton tuleva toiminta ja tavoite 

Suomen Kanoottiliiton päällimmäisenä tehtävänä on tukea jäsenseurojensa kehityshankkeita 

taloudellisten avustusten muodossa seuraavan kolmen vuoden aikana. 

 

Liitto ylläpitää Melontaneuvosrahastoa, johon kertyneistä varoista jaetaan vuosittain nuorille 

ratamelojille tukea seuraavan kolmen vuoden ajan. 

Taloudelliset tuet melonnan edistämiseksi 

Liiton hallitus valmistelee tukitoimintaa koskevat toimintaperiaatteet ja tarvittavat säännökset 

liiton tulevaan kevätkokoukseen, missä ne on määrä hyväksyä.  Avustuksia ei myönnetä liiton 

aloitteesta vaan ne perustuvat aina seuran tekemään anomukseen ja edellyttävät seuralta 50 

%:n osuutta hankkeen todellisista kustannuksista. 

Jäsenseurojen edunvalvonta 

Suomen Kanoottiliiton hallitus osallistuu tarvittaessa melontaan liittyvään keskusteluun 

jäsenseurojensa näkökantojen tuomiseksi esille. 

 

Liitto neuvottelee SMSL:n kanssa lisenssiyhteistyöstä ja jäsenseurojen mahdollisuudesta 

osallistua SMSL:n kansalliseen kilpailutoimintaan. 

Omaisuuden ja saatavien realisointi sekä velkojen suorittaminen 

Hallitus huolehtii siitä, että liiton käyttöomaisuus myydään parhaaseen mahdolliseen hintaan 

tulevaan kevätkokoukseen mennessä.  Kauden 2015 aikana liiton kirjanpidossa kirjataan 

menetetyiksi sellaiset saamiset, joita ei ole voitu realisoida.  Mahdolliset liiton velat selvitetään 

ja aiheettomat velkakirjaukset poistetaan kirjaamalla ne liiton tuotoiksi. 

Sääntömuutostyö 

Hallitus valmistelee sääntöjen hallintoa koskevia muutosesityksiä.  Niistä on tavoitteena saada 

tarvittavat liittokokouspäätökset vuoden 2015 aikana.  Tavoitteena on keventää hallintoa 

vastaamaan liiton nykyistä toimintaa. 

Hallinto 

Liiton hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja hoitaa liiton asioita yhdistyslain, näiden 

sääntöjen ja liiton kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.  Hallitus vastaa 

kassan, arkiston ja muun omaisuuden hoidosta.  Apunaan liiton hallitus voi käyttää 

ulkoistettuja palveluja. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja 



SUOMEN KANOOTTILIITTO RY 

vähintään neljä hallituksen jäsentä on saapuvilla.  Hallitus voi harkintansa mukaan järjestää 

kokouksia hyödyntäen etäkokoustekniikoita.   

Tiedotus 

Liitto ylläpitää internet –kotisivua, joka on myös sen pääasiallinen tiedotuskanava.  Tämän 

lisäksi julkista tiedotustoimintaa tehdään seurojen sähköpostiosoitteisiin lähetettävien viestien 

avulla. 

Jäsen- ja liittymismaksu 

Kanoottiliitto ei peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksua vuonna 2015. 

 

Kanoottiliittoon liittyvien mahdollisten uusien jäsenseurojen tulee suorittaa liittymismaksuna 

10.000 euroa, sama koskee niitä seuroja, jotka ovat olleet aiemmin liiton jäseniä, mutta ovat 

siitä eronneet tai tulleet maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi siitä erotetuksi. 

 


