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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

Yleistä 

Suomen Kanoottilitto ry:n asema valtakunnallisena lajiliittona päättyi 31.12.2011, jolloin Suo-

men Melonta- ja Soutuliitto Ry aloitti toimintansa 1.1.2012 alkaen vastaten melontaurheilun 

kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailu-, valmennus-, koulutus-, harraste-, tiedotus- ja edun-

valvontatoiminnasta eli niistä tehtävistä, joiden luovuttamisesta liiton syyskokous oli päättänyt 

20.11.2011.  Suomen Kanoottiliitto on tämän jälkeen tukenut jäsenseurojaan jakamalla avus-

tuksia Melontaurheilun kehittämisrahastosta ja Melontaneuvosrahastosta. 

Liiton toiminta ja tavoite 

Suomen Kanoottiliiton päällimmäisenä tehtävänä toimintavuosina 2015 – 2018 oli tukea jäsen-

seurojensa kehityshankkeita taloudellisten avustusten muodossa.   Samana ajanjaksona liitto 

on tukenut nuoria kilpamelojia stipendein.  Vuonna 2019 ei tukitoiminnalle ollut edellytyksiä 

eikä sen mahdollistavia päätöksiä. 

Vuoden 2019 vuosikokouksessa päätettiin selvittää mahdollisuutta jatkaa liiton toimintaa uu-

sin toimintamallein ja tavoittein.  Jatkamisen perustelut eivät kohdistuisi siihen toimintaan, 

mistä Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ry vastaa.  Vuoden aikana oli tavoitteena laatia liitolle 

toimintastrategia ja testata sen kiinnostavuus eri sidosryhmissä.  Kantava ajatus on/oli avata 

liiton toiminta melontaseurojen ohella yksittäisille melojille ja melontapalveluja tuottaville or-

ganisaatioille. 

Vuoden 2019 aikana ei ole saatu näyttöä siitä, että liiton uudelle toiminnalle olisi paloa ja siksi 

on perusteltua valmistautua liiton toiminnan lopettamiseen.  Päätös on tehtävä liiton sääntö-

jen mukaisella tavalla ja jäsenseurojen kanta on selvitettävä ennen kokousmenettelyn käynnis-

tämistä.   

Jäsenseurojen edunvalvonta 2020 

Suomen Kanoottiliiton hallitus osallistuu tarvittaessa melontaan liittyvään keskusteluun jäsen-

seurojensa näkökantojen tuomiseksi esille. 

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 ulkoistettu-

ja palveluja. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähin-

tään neljä hallituksen jäsentä on saapuvilla.  Hallitus voi harkintansa mukaan järjestää kokouk-

sia hyödyntäen etäkokoustekniikoita.   

Tiedotus 

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

säksi julkista tiedotustoimintaa tehdään seurojen sähköpostiosoitteisiin lähetettävien viestien 

avulla.  Liitto ylläpitää Fb –sivua, mutta se on epävirallinen tiedotuskanava. 
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Arkisto 

Liiton hallitus poistaa toimintakauden aika arkiston sellaista materiaalia, jonka säilyttämiselle 

ei löydy lakisääteisiä tai historiallisia perusteita.  Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, ti-

liluettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikau-

den päättymisestä.  Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä tämän palkkakirjanpitonsa kymmenen 

vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muutoin, mitä kirjanpitolaissa kirjanpitoaineiston 

säilytysajasta säädetään. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lo-

pusta lukien, jonka aikana suoritus on maksettu.  

Jäsen- ja liittymismaksu 

Kanoottiliitto perii jäsenseuroiltaan jäsenmaksua vuonna 2020 0,10 euroa per seuranjäsenluet-

teloon merkitty jäsen. 

 

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 

 


