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KOKOUSKUTSU                                                                                       20.3.2015 

    

 

 

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 

Espooseen Hotelli Korpilammelle! 
  

 

Aika:  18.4.2015 klo 12.00  

Paikka:  Korpilammentie 5, 02970 Espoo 

       

Valtakirjojen tarkastus klo 11.15.–11.45.  

 

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan Liiton ajankohtaisista asioista sekä palkitaan 

Liiton parhaat vuonna 2014. Jouni Polkko Badewannesta kertoo sukellusvene U-26:sen 

kohtalosta. Moonlight Divers ry:n puheenjohtaja Katja Heininen ja Riihimäen 

Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja Teemu Virtanen kertovat yhteistyöstä yli 

seurarajojen. 

  

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi 

valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi 

edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen 

kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.  

 

Hallituksen esitys vuoden 2016 jäsenmaksuista vuosikokoukselle: 
Jäsenyhdistysten osalta: 

 Jäsenyhdistysten osalta: 

 aikuiset 26,50 euroa (2001 tai ennen syntyneet)     

 norpat 13,50 euroa (2002-2009 syntyneet) 

 kuutit 0 euroa (2010 tai sen jälkeen syntyneet) 

 rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla 

rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa 
Muut: 

 henkilöjäsenen jäsenmaksu 26,50 euroa  

 tukijäsen 1000 euroa  

 yhteisöjäsen 260 euroa 

 

Hallituksen esitys vuoden 2014 vuosikertomukseksi on luettavissa ennen kokousta Liiton 

kotisivuilla: http://www.sukeltaja.fi/materiaalit hallinnolliset dokumentit.-kansiosta 

Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.  

1.1.2012 voimaantullut Liiton toimintasääntö löytyy samaisesta paikasta säännöt ja 

ohjeet. –kansiosta. 

 

Rinnakkaisohjelmana kevätkokouksen kanssa järjestetään nuorten Sealpoint2015-

tapahtuma. Kannattaa siis ottaa seuran nuorempaa polvea mukaan tähän heille 

suunnattuun tapaamiseen. 

 

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan www.sukeltaja.fi tapahtumakalenterin kautta.  

Ilmoittautumissivulla on myös tietoa hotellivarauksista ja Moonlight Divers ry:n 35-

vuotisjuhlaan ilmoittautumisesta. Kokousvieraat ovat tervetulleita Hotelli Korpilammella 

järjestettävään iltajuhlaan, joka alkaa klo 18. Illalliskortti 50 €. Ilmoittautuminen 

osoitteeseen pj@moonlightdivers.com 1.4. mennessä. Vieraiden toivotaan pukeutuvan 90-

luvun henkeen, parhaat pukeutujat palkitaan.  

 

Tapaamisiin Espoossa! 

 

HALLITUS 

http://www.sukeltaja.fi/content/fi/4/86/86.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/4/12080/86/86.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/4/368/86/86.html
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/4/368/86/86.html
https://www.facebook.com/events/1741286896097742/
https://www.facebook.com/events/1741286896097742/
http://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2015/4/18/1025/1025.html
pj@moonlightdivers.com
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       Korpilammentie 5, 02970 Espoo 

 

 
          Ilmoitus Sukeltaja 1/2015 –lehdessä. 


