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KOKOUSKUTSU                                                                                    29.3.2007 
    

 
 

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! 
  
Aika:  21.4.2007      klo 12.00 
Paikka:  Huolintatalo 

Pasilankatu 2, 00240 Helsinki 
 
Valtakirjojen tarkastus klo 11.15.-11.45. 
 
Ajo-ohjeet Huolintatalolle löytyvät kääntöpuolelta. Pasilan rautatieasema on 
kävelymatkan päässä. Mikäli tarvitsette majoitusta, Sokos Hotelli Pasila on aivan 
lähellä.  
 
 
Seminaarin ohjelma:  
  
klo 12.00  Aluetoiminnasta potkua seurayhteistyöhön     Jouko Laitinen 
   Sporttirekisterin mahdollisuudet 
 
   Kummiseuratoiminta tutuksi                          Kari Malvinen 
  
   Sukeltaja-lehti uusilla vesillä                           Kristiina Karila 
 
   Seurajohdon tietopaketti                 Sari Nuotio 
 
   Hyvä seura                                    Timo Vikman 
  
   Huomionosoitusten jakaminen               Jouko Laitinen, Sari Nuotio
  

 
 klo 13.30     Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
  
 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa ovat äänivaltaisia 
Liittoon kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksu-
velvoitteensa. Jäsenmaksut on laskutettu 8.3. Liittoon ilmoitetun jäsenmäärän 
mukaan ja tämän jälkeen lisätyistä jäsenistä tullaan lähettämään seuroille lasku 
viikon 15 alussa. Tehkää siis jäsenlisäykset rekisteriin tai ilmoittakaa toimistolle 
viimeistään 8.4. 
 
Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi 
valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Liiton kokouksessa rekisteröityä 
yhdistystä voi edustaa vain henkilö, jonka yhdistys on ilmoittanut Liiton 
jäsenrekisteriin. 
 
Liiton hallitus esittää vuoden 2008 uusiksi jäsenmaksuiksi: 
• aikuiset 25 euroa (1993 tai ennen syntyneet) 
• norpat 12,50 euroa (1994-2001 syntyneet)  
• kuutit vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneet ilmaisia. 
 
Jotta seurat välttyisivät rinnakkaisten rekisterien ylläpitämisestä, hallitus esittää 
myös että Liiton sääntöjä muutettaisiin siten, että jatkossa kaikki seuroissa olevat 
jäsenet rekisteröitäisiin Sporttirekisteriin Liiton jäseniksi. Esitys sääntöjen 
muuttamisesta tulee tällöin syyskokouksen hyväksyttäväksi. Sporttirekisteriin 
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siirtymisen ansiosta Liitto voi jatkossa tarjota seuroille mm. jäsenmaksujen 
laskutuspalvelun, jolloin seurojen puolesta kerätään niin seuran, kuin Liiton 
jäsenmaksut suoraan jokaiselta jäseneltä. Tämä helpottaa huomattavasti seurojen 
toimintaa, mutta tulee vaatimaan jäsenmaksuluokkien yhdenmukaistamista Liiton 
sisällä. Hallitus esittää, että seuroissa jäseninä olevista esim. ei-sukeltavista 
perheenjäsenistä ei kuitenkaan perittäisi Liiton jäsenmaksua, jolloin heidän 
määränsä ei myöskään vaikuta seuran saamaan äänimäärään.  

  
Henkilöjäsenen jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 65 euroa ja tukijäsenen jäsenmak-
suksi 1000 euroa. Liiton säännöissä mainitulle yhteisöjäsenelle ei ehdoteta erillistä 
jäsenmaksua, kuten ei seuroillakaan ole.  
 
Liiton jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan kuuden vuoden ajan, joten tarvetta 
jäsenmaksujen korottamiseen on jo kohonneiden yleiskustannusten myötä. 
Korotuksen jälkeenkin jäsenmaksu on vain samansuuruinen kuin Sukeltaja-lehden 
vuositilausmaksu. Seuroille tarjottavat palvelut aiheuttavat myös lisääntyviä 
kustannuksia, mm. Sporttirekisterin käyttömaksut ja Tuplaturvavakuutus. Jatkuva 
koulutustarjonnan laajentuminen aiheuttaa uusia kustannuksia, mm. investoinnit 
ensiapukoulutuksessa tarvittavaan kalustoon ja uusien koulutusmateriaalien 
tuottaminen. Laitesukelluskouluttajakurssin hintaa on myös laskettu ja alueellista 
tarjontaa lisätty seurojen koulutustoiminnan edellytysten turvaamiseksi.  
 
Hallituksen esitys vuoden 2006 toimintakertomukseksi on luettavissa ennen 
kokousta Liiton kotisivuilla: www.sukeltaja.fi/resurssipankki - hallinnolliset 
dokumentit. Tilinpäätöstiedot löytyvät toimintakertomuksesta. 
 
Kevätkokouksessa tullaan käsittelemään myös koko jäsenistön kattavan yhteisen 
kollektiivi-vakuutuksen hankkimista. Kokouksen esityslista on liitteenä. 
 
Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista! 
 

 
HALLITUS 
 

 
Kutsu kevätkokousseminaariin on julkaistu myös Sukeltaja-lehden numeroissa 1 ja 
2/2007  

 

  
 

Huolintatalossa on mahdollisuus myös tutustua esillä oleviin John Nurmisen säätiön 
meriantiikki ja –taidekokoelmiin, katso http://www.johnnurmisensaatio.fi/kokoelmat.php 
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