
 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Kanoottiliitto ry - Finlands Kanotförbund rf 
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YLEISTÄ 

Suomen Kanoottiliiton sääntöjen mukainen lajitoiminta on päättynyt sen ja Suomen 

Soutuliiton käynnistettyä lajien yhteisen liiton Suomen Melonta ja Soutuliiton 

toiminnan 1.1.2012. 

HALLINTO 

Suomen Kanoottiliiton hallitukseen ovat toimintakaudella kuuluneet:  
 

Risto Fagerholm, pj.(10/10)  
Jöns Aschan pj. (4/10)  
Kristina Honkanen talous (9/10)  
Heikki Ritvos (10/10), sihteeri 
Björn Söderström (7/10)  
  

Liiton toiminnantarkastajina ovat toimineet: 
 

Ilkka Sarkia 
Johan Holmberg 
 
Varatoiminnantarkastajiksi on valittu Antti Paavilainen ja Heikki Vesalainen. 

  
Liiton postiosoitteena toimi tilikaudella 2016 Suomen Kanoottiliitto ry, Vellamostadion, 

15150 Lahti. 

Liiton arkisto on varastoituna Helsingissä ja sitä pyritään siirtämään Urheilumuseon 

yhteyteen kunhan sen tili- ja hallintoaineistoa ei enää tarvita.  Osia arkiston 

materiaalista on lahjoitettu Lahdessa toimivalle Suomen Melontamuseolle. 

Kanoottiliiton palveluksessa ei tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Liiton 

kirjanpito on ulkoistettu Tammisaaressa toimivalle Azets Insight Oy:lle, vastuullisena 

kirjanpitäjänä toimii Thomas Enström. 

TOIMINTA 

Suomen Kanoottiliitto ry ei järjestänyt sääntöjen 2 §:n mukaista toimintaa eikä liitto ole 

enää jäsenenä kansainvälisissä melontajärjestöissä, ICF ja ECA.  Liitto ei kuulu 

myöskään enää jäsenenä valtakunnallisiin urheiluorganisaatioihin.  Liitto on Suomen 

Valtakunnan Urheiluliitto ry:n jäsen. 

 

Liiton mahdollista jäsenyyttä Suomen Latu ry:n kanssa yhdessä perustettuun Suomi 

Meloo ry –yhdistykseen on selvitetty tuloksetta.  Selvitysyrityksemme on torjuttu. 

Suomen Kanoottiliittoon kuului 31.12.2016 yhteensä 37 jäsenseuraa.   

 

 



 

LIITON KOKOUKSET 

Vuosikokous 

Liiton vuoden 2016 vuosikokous järjestettiin 30.3.2016 Helsingin 

Melontakeskuksessa.   

Kokous käsitteli sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.  Lisäksi kokouksessa käsiteltiin: 
Hallituksen esitys koskien seurojen avustusjärjestelmän sääntöjä.   
 
Kokous valtuutti hallituksen luopumaan liiton käyttöomaisuudesta. 
 
Kokous käsitellään liiton jäsenseura Vanajaveden Vesikoiden aloitteen liiton 
kevätkokouksessa 19.4.2015 hyväksyttyjen Suomen Melontaurheilun 
kehittämisrahaston sääntöjen muuttamiseksi, mutta hallituksen esitys tuli 
hyväksytyksi. 
 
Kokouksessa käsiteltiin liiton jäsenseura Vanajaveden Vesikoiden aloite liiton 
purkamiseksi.  Esitys ei saanut kannatusta.  

 

TALOUS 

Liiton taloudellinen tilanne on vakaa, mutta sen varat vähenivät jaettujen avustusten 

vuoksi. Yhdistyksen varallisuus koostuu Nordean pankkitilistä ja Seligson rahaston 

sijoituksesta. Nordean pankkitilin saldo 31.12.2016 oli 23.877,85. Seligson rahaston 

markkina-arvo on 35 063,28 euroa 

Melontaneuvosrahasto on jakanut vuonna 2016 nuorille melojille valmennustukia 

5200 euroa. Yhteensä Melontaneuvosrahastosta on jaettu nuorille vuosina 2015 ja 

2016 yhteensä 8200 euroa.  Tilinpäätöshetkellä rahastossa on jäljellä varoja 1.746,94 

euroa. 

Melontatoiminnan kehittämisrahastosta on myönnetty ja maksettu jäsenseuroille 

vuoden 2016 aikana avustuksia yhteensä 60 513,40 euroa. Kehittämisavustukset 

muodostuivat kolmesta avustuskierroksesta. Kehittämistukea vuoden 2015 

hakemusten perusteella maksettiin kuudelle (6) jäsenseuralle, yhteensä 22 447,24 

euroa, jotka olivat varauksena vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kehittämistuen 2016 

avustuksia sai kuusi (6 ) jäsenseuraa, yhteensä 4 455,16 euroa.  Kehittämisavus-

tusten lisäjaossa vuodelle 2016 avustuksia sai kaksikymmentäyksi (21) jäsenseuraa, 

yhteensä 33 600 euroa. 

Liiton hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarat tilille. 

 

 

 

 



 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Liitolla on verkkosivut osoitteessa www.kanoottiliitto.fi. 

 

Seuratiedotusta on hoidettu sähköpostiviestein.  Liiton vastaanottava ja lähtevä 

postiosoite on toimisto@kanoottiliitto.fi. 

Yleistä tiedotustoimintaa varten liitolla on Fb –sivut.  Sivuilla on runsaat 500 

seuraajaa. 

 

HUOMIONOSOITUKSET 

Liiton kokous kutsui toimintavuonna 100 vuotta täyttäneen Torsten Liljebergin liiton 

kunniajäseneksi. 

Liiton hallitus on mahdollisuuksien mukaan huomioinut sen merkkivuosia täyttäviä 

seuroja, siltä osin kuin niistä on ollut tietoa. 

Liiton hallitus on mahdollisuuksien mukaan huomioinut sen merkkivuosia täyttäviä 

ansioituneita toimihenkilöitä, siltä osin kuin niistä on ollut tietoa. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Kanoottiliiton syyskokouksessa 11.1.2015 hyväksyttiin hallituksen esitys liiton 

toiminnan alasajosta lähivuosien aikana sen jälkeen kun liiton omaisuus on saatu 

purettua ja taloudelliset kysymykset selvitettyä.  Liiton vuosikokouksessa 30.3.2016 

suunnitelmia ja varainkäyttöön liittyviä periaatteita on tarkennettu. 
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