
 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Kanoottiliitto ry - Finlands Kanotförbund rf 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YLEISTÄ 

Suomen Kanoottiliiton sääntöjen mukainen lajitoiminta on päättynyt sen ja 

Suomen Soutuliiton käynnistettyä lajien yhteisen liiton Suomen Melonta ja Sou-

tuliiton toiminnan 1.1.2012. 

Vuoden 2015 yhdistyksen kokouksissa on päätetty seurojen avustusjärjestel-

män perustamisesta ja säännöistä sekä omaisuuden realisoinnista.  Yhdistyk-

sen pääaktiviteettina on vuodesta 2015 lähtien ollut jäsenseurojensa melontaa 

edistävän toiminnan taloudellinen tukeminen.  Hallitus on jakanut seuroille ja 

niiden urheilijoille avustuksia vuosien 2015-2018 aikana 107 707,65 euroa.  

JAETUT AVUSTUKSET 2015-2018     

 2015 2016 2017 2018 Yht 

Melontaneuvosrahasto 3000,00 5200,00 1500,00      9700,00 

Kehittämisavustukset 24237,48 36775,92 11494,25 25500,00 98007,65 

Yht 27237,48 41975,92 12994,25 25500,00 107707,65 

 

HALLINTO 

Suomen Kanoottiliiton hallitukseen ovat toimintakaudella kuuluneet:  
 

Risto Fagerholm, pj.(5/5) 
Jöns Aschan, vpj. (4/5) 
Kristina Honkanen, talous (5/5) 
Heikki Ritvos, sihteeri (5/5) 
Björn Söderström (2/5)  

 
Liiton toiminnantarkastajina ovat toimineet: 
 

Johan Holmberg ja Antti Paavilainen 
ja varatoiminnantarkastajina Antti Halkosaari ja Pirre Lammi. 

  
Liiton postiosoitteena toimi tilikaudella 2018 Suomen Kanoottiliitto ry, Vellamo-

stadion, 15150 Lahti. 

Liiton arkisto on varastoituna Helsingissä ja sitä poistetaan kunhan sen tili- ja 

hallintoaineistoa ei enää tarvita omiin tarpeisiimme tai se vanhenee kirjanpito-

lain aikasäännösten puitteissa.  Osia arkiston materiaalista on lahjoitettu aiem-

min 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 Christel Nyholm.  

TOIMINTA 

Suomen Kanoottiliitto ry ei järjestänyt sääntöjen 2 §:n mukaista toimintaa.  Liitto 

ei kuulu jäsenenä valtakunnallisiin tai kansainvälisiin urheiluorganisaatioihin.  

Liitto on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ry:n jäsen. 

 

Suomen Kanoottiliittoon kuului 1.1.2018 yhteensä 37 seuraa. Näistä 29 jätti lii-

tolle edellisen vuoden 2017 toimintailmoituksen.  Vuoden viimeisen päivän ti-

lanne on auki, koska liiton sähköposti- ja kotisivutoiminnat ovat tänä kirjoitetta-

essa poissa toiminnasta. 

LIITON KOKOUKSET 

Vuosikokous 

Liiton vuoden 2018 vuosikokous järjestettiin 28.3.2018 Helsingin Melontakes-

kuksen tiloissa Helsingissä. 

Kokous käsitteli sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.  Lisäksi kokous otti kantaa pe-
riaatteisiin, joilla vuonna 2018 jaettiin avustuksia Melontaurheilun kehittämisra-
hastosta, sekä kävi vapaamuotoista keskustelua liiton tulevaisuudesta. 
 

TALOUS 

Liiton taloudellinen tilanne on vakaa, mutta sen varat vähenivät suunnitellusti 

jaettujen avustusten vuoksi. Yhdistykselle ei kertynyt toimintakauden aikana 

tuottoja.  Yhdistyksen koko varallisuus muodostuu Nordean pankkitilin saldosta, 

joka 31.12.2017 oli 22 622,49 euroa. Melontaneuvosrahastoon kertyneet varat 

on jaettu aiempina toimintakausina nuorille urheilijoille, mutta rahastoon on jää-

nyt 246,94 euroa odottamaan päätöstä liiton toiminnan jatkumisesta. 

Melontatoiminnan kehittämisrahastosta myönnettiin jäsenseuroille vuoden 2018 

aikana avustuksia yhteensä 25 500 euroa. Kehittämisavustukset muodostuivat 

yhdestä avustuskierroksesta ja niitä myönnettiin yhteensä 19 seuralle. Myönne-

tyistä stipendeistä ja avustuksista on vuoden 2018 puolella saajien toimesta 

laskutettu ja näille maksettu yhteensä 19 500 euroa. 

Liiton hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 27 104,31 euroa siirretään voitto-

varat tilille. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Liitolla on verkkosivut osoitteessa www.kanoottiliitto.fi. 

 

Seuratiedotusta on hoidettu sähköpostiviestein.  Liiton vastaanottava ja lähtevä 

postiosoite on toimisto@kanoottiliitto.fi. 

mailto:toimisto@kanoottiliitto.fi


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

seuraajaa. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Liiton hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan sen merkkivuosia 

täyttäviä seuroja tai pitkäaikaisia melontavaikuttajia, siltä osin kuin niistä on ollut 

tietoa. Kuluneena vuonna ei ole tehty huomionosoituksia. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Kanoottiliiton syyskokouksessa 11.1.2015 hyväksyttiin hallituksen esitys liiton 

toiminnan alasajosta lähivuosien aikana sen jälkeen kun liiton omaisuus on saa-

tu purettua ja taloudelliset kysymykset selvitettyä.  Liiton vuosikokouksessa 

30.3.2016 suunnitelmia ja varainkäyttöön liittyviä periaatteita tarkennettiin. 

Vuoden 2018 aikana on epävirallisissa yhteyksissä ja liiton vuosikokouksessa 

herännyt keskustelua liiton toiminnan jatkamisesta löyhänä verkosto-

organisaationa, ajatus on herännyt erityisesti joidenkin sellaisten seurojen kes-

kuudessa, jotka eivät ole tällä hetkellä valtakunnallisen lajiliiton jäseniä. 

Vuoden 2018 alkukuukausina tunnustelivat Suomen Melonta ja Soutuliiton ja 

Suomen Kanoottiliiton edustajat mahdollisuuksia edistää yhdessä suomalaista 

melontatoimintaa.  Keskustelut ovat päättyneet ilman konkreettisia tuloksia, 

mutta keskustelujen käymistä on silti pidettävä positiivisena asiana 

  



LIITE 1: Myönnetyt avustukset 

1. Myönnetyt äänimäärään perustuvat kehitysavustukset  

Seura Kohde Jäsenmäärä Äänimäärä Avustus 

Marjaniemen Melojat Kajakit, muut välineet 856 4 2000 

Melanvilauttajat Märkä- ja kuivapuvut jäsenistölle 413 4 2000 

Rauman Seudun Melojat Uusi melontakohteen rakentaminen 120 2 1000 

Melaveikot Lapsiperheiden innostaminen "Yö-Vajalla" 220 3 1500 

Joensuun Kauhojat Melontaohjaaja kesäksi/palkkaus 166 2 1000 

Meloiloa Poolon- ja uimahallitoiminnan kehittämirn 14 1 500 

Vanajaveden Vesikot Lasten retki-ja kilpakajakit 407 4 2000 

Wiking ry Kouluttajien palkat, allasvuorot 274 3 1500 

Wågen Kalusto 154 2 1000 

Kohina Kalusto 182 2 1000 

Vesisamoilijat  Nuoriso kalusto ja tarvikkeet 301 3 1500 

Drumsö  Melontaohjaajien ja jäsenistön  koulutus 118 2 1000 

Helsingin Kanoottiklubi  Nuoret, Kalusto, koulutus, turvatoimet, 720 4 2000 

Kallan Melojat Ohjaajakoulutus palkkaus 219 3 1500 

Saaristoseudun Melojat Kalusto ja tarvikkeet 260 3 1500 

Kangasalan Melojat Kalusto, laiturin rakennus 342 3 1500 

Euran Kanoottiklubi Nuorten tukeminen ja kalusto 80 2 1000 

Canoa  (3.11.2018) Nuoriso valmenta, kalusto 337 3 1500 

Kajak ry Nuoriso 31 1 500 

    5214 51 25500 

Avustus per/ääni 25000/50 500,00     

Jäsenmäärä/äänimäärä 

alle 50 = 1 perusääni 

51-200 jäsentä = 1 perusääni + 1 lisä ääni 

201-400 jäsentä = 1 perusääni + 2 lisä-ääntä 

401-  = 1 perusääni + 3 lisä-ääntä 

 

 

Myönnettyjä avustuksia yhteensä: 25 500 euroa 


