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KOKOUSKUTSU                                                                                    26.3.2009 
    

 
 

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUKSEEN KOTKAAN! 
  
Aika:  18.4.2009      klo 12.30 
Paikka:  Merikeskus Vellamo, Auditorio 

  Tornatorintie 99, 48100 Kotka       
 

 
Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45.  Klo 11.00 alkaa opastettu kierros Suomen 
Merimuseossa. 
 
Ajo-ohjeet löytyvät kääntöpuolelta. Katso kääntöpuolelta myös tietoa uusista 
jäseneduista. 

 
 
klo 12.30      Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

  
 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa ovat äänivaltaisia 
Liittoon kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksu-
velvoitteensa.  
 
Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi 
valtakirjalla edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Liiton kokouksessa rekisteröityä 
yhdistystä voi edustaa vain henkilö, jonka jäsentiedot ovat Liiton rekisterissä. 
 
Liiton hallitus esittää vuoden 2010 jäsenmaksuiksi: 
• aikuiset 23,00 euroa (1995 tai ennen syntyneet) 
• norpat 11,00 euroa (1996—2003 syntyneet)  
• kuutit vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet ilmaisia 
• rinnakkaisjäsen  0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton 

maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 
• seuran kannattajajäsen 0 euroa (eivät saa Liiton jäsenpalveluita esim. 

Sukeltaja-lehteä, eivätkä voi ottaa jäsenetuvakuutusta) 
 

Henkilöjäsenen jäsenmaksuksi hallitus ehdottaa 70 euroa ja tukijäsenen jäsenmak-
suksi 1000 euroa. Liiton säännöissä mainitulle yhteisöjäsenelle ei ehdoteta erillistä 
jäsenmaksua, kuten ei seuroillakaan ole. Yhteisöjäsenet maksavat kortitettavista 
oppilaistaan Liiton jäsenmaksun ikäryhmän mukaisesti. 

 
Hallituksen esitys vuoden 2008 toimintakertomukseksi on luettavissa ennen 
kokousta Liiton kotisivuilla: www.sukeltaja.fi/resurssipankki - hallinnolliset 
dokumentit. Tilinpäätöstiedot löytyvät toimintakertomuksesta.  
 
Kokouksessa keskustellaan Liiton sääntömuutosprosessista. Liitteenä puheenjohtajan  
kirje asiasta. Valmis sääntömuutos pyritän saamaan seuraavan syyskokouksen 
päätettäväksi. 

 
Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista sekä tutustumaan 
uuteen merimuseoon! 
 

 
HALLITUS 
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kartta: www.merikeskusvellamo.fi 
 
 
 
 
UUSIA JÄSENETUJA: 
 
 
SUKELTAJA VEDESSÄ A-lippu-materiaalia on ladattavissa Liiton sivuilta: resurssipankki-
PRESS-A_lippu. Hyödyntäkää materiaalia esim. jakamalla sitä venekerhojen rantoihin. 
 
Helsingin Lipputehdas myy sukeltajan A-liput Sukeltajaliiton jäsenille jäsenetuhintaan, 
lisätiedot www.sukeltaja.fi -verkkokaupasta. 
 
Readme.fi tarjoaa Sukeltajaliiton jäsenille Hylystä haaksirikkoon – hylkysukeltajan opas- 
kirjaa jäsenetuhintaan, lisätiedot www.sukeltaja.fi -verkkokaupasta. 
 
 
 
 
  



 

 Sukeltajaliitto ry    ESITYSLISTA 
 
 
 
  
 
 Sääntömääräinen kevätkokous 
 
  
 Aika:  18.4.2009 klo 12.30    
  
 Paikka:  Merikeskus Vellamo, auditorio 
  Tornatorintie 99, 48100 Kotka       
 

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45 ja klo 11.00 alkaen opastettu kierros 
Suomen Merimuseossa. 

 
 
 
 

Käsiteltävät asiat: 
 
 

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 
 
2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
 

3. Työjärjestyksestä päättäminen 
 
4. Esitetään vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien 

antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
 

6. Päätetään vuoden 2010 jäsenmaksuista 
 

7. Päätetään ehdollepanotoimikunnan asettamisesta 
 
8. Keskustellaan Liiton sääntömuutoksesta 

 
9. Muut mahdolliset asiat 

 
10. Ilmoitusasiat 

 
11. Kokouksen päättäminen 



 



Helsingissä 26.3.2009 

Hei sukellusseurat! 

 

Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen Kotkaan 18.4.2009! 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi meillä on hieno tilaisuus tutustua Suomen 
Merimuseoon Merikeskus Vellamossa ja tavata muita sukeltajia. 

Kevätkokouksen asialistalla olevista asioista tahdon alustaa hieman seuraavia 
seikkoja. Asialistalla oleva sääntömuutoksista keskustelu on pohjaa tulevalle 
Sukeltajaliiton toimintasäännön uudistamiselle.  Sääntömuutosta tarvitaan, koska 
yhdistyslaki on tarkentunut sekä oma toimintamme on muuttunut monipuolisemmaksi 
ja laajemmaksi. Toimivat säännöt ovat yhdistyksen laillinen kivijalka, jolle toiminta 
perustuu. Näin meidän pitää mukauttaa olemassa olevat säännöt nykyistä 
toimintaamme vastaaviksi, koska nykyiset, vuonna 2004 hyväksytyt säännöt, ovat 
joiltain osin vanhentuneet eivätkä täytä enää tarkoitustaan.  

Tulen kevätkokouksessa alustamaan tarkemmin sääntömuutosesityksen, josta 
tulemme yhdessä kokouksessa keskustelemaan. Itse sääntömuutosasia tuodaan 2009 
syyskokouksen päätettäväksi.  

Sääntömuutoksista keskusteltiin ja äänestettiin jo 2008 kevätkokouksessa. Tällöin 
muutosesitys palautettiin jatkokäsittelyyn edelleen valmisteltavaksi. Suurimpana 
esteenä läpimenolle oli tuolloin jäsenyyskysymys, joka sisällöllisesti ei ollut edes 
sääntömuutosasia. Onkin hyvä muistaa, mistä koko sääntömuutoksessa on kysymys.  

Ohessa kuitenkin muutamia muutoskohtia, jotka havainnollistavat mistä sääntö-
muutoksessa oikeastaan on kyse: 

• Yhteisöjäseneksi pääsevät jatkossa muutkin sukellusalalla toimivat tahot kuin 
vain koulutusta järjestävät. Tällä pyritään lisäämään avoimuutta ja 
tasavertaisuutta, voi olla myös muuta kannatettavaa toimintaa myös 
koulutuksen ulkopuolella. 

• Jäsenyys-termiä muutetaan paremmin ymmärrettäväksi. Säännöissä tullaan 
puhumaan varsinaisen jäsenen sijaan seuroista Sukeltajaliiton 
jäsenyhdistyksenä. Samoin esim. jäsenmaksukohdassa huomioidaan 
nettilaskutus. Tällä muutoksella seurataan ajan henkeä. 

• Sukeltajaliiton hallituksen tehtäviä tarkennetaan. Samalla korjataan 
esteellisyyskohta, jonka mukaan mm. SLU:n  jäsenjärjestöihin työsuhteessa 
oleva ei voisi kuulua Sukeltajaliiton hallitukseen. Vastaisuudessa esteellisyys 
koskee vain Liittoon työsuhteessa olevia. Tämä muutos edistää jälleen 
avoimuutta ja toiminnanvapautta. 

• Lisäksi on paljon sanamuotoasioita, jotka pyrkivät vastaamaan nykyisiä 
käytäntöjä ja sääntöjä, mm. yhdistysten kohdalla suositellaan nykyään, että 
toimintakertomuksen sijaan puhutaan vuosikertomuksesta jne. 

 



On myös hyvä muistaa, että voimassa olevien sääntöjenhän mukaan Sukeltajaliiton 
varsinaisia jäseniä ovat sukellusseurat, eivät yksittäiset sukeltajat.  Halutessaan 
sukeltaja voi toki olla henkilöjäsen 65 euron jäsenmaksulla, mutta valtaosalla 
sukeltajista suhde Liittoon syntyy seurajäsenyyden kautta. Kun sukellusseura on 
jäsenenä Liitossa, kuuluvat sukellusseuran kaikki sukeltajat Liittoon tämän jäsenyyden 
kautta. Seuran tulee antaa tästä informaatiota jäsenilleen ja kannattaa hyödyntää 
myös Liiton tarjoamia jäsenetuja seuran jäsenmarkkinoinnissa.   

Sukeltajaliiton kokous eli jäsenistö päättää Liiton jäsenmaksuista, ja vuotuinen 
seurojen jäsenmaksu perustuu Liitossa ikäryhmien mukaan porrastettuun sukeltaja-
kohtaiseen jäsenmaksuun. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenistöstä on pidettävä 
luetteloa ja Liiton säännöt velvoittavat jäsenseuroja toimittamaan ajan tasalla olevan 
tiedon jäsenistöstään Liitolle. Jäsenmaksuvelvoite Liiton suuntaan koskee siis jokaista 
seuran toiminnassa mukana olevaa sukeltajaa tälläkin hetkellä, eikä seura voi 
markkinoida Liiton jäsenmaksua vapaaehtoisena, kuten tällä hetkellä joidenkin 
seurojen kotisivuilla informoidaan. 

On tiedossa, että osa sukeltajista on jäsenenä useammassa Sukeltajaliiton  
jäsenseurassa ja tästä syystä jo viime kevätkokous päätti ns. rinnakkaisjäsenyyden 
sallimisesta. Näin ollen riittää, että sukeltaja maksaa Liiton osuuden vain yhden 
seuran kautta ja ilmoittaa muihin sukellusseuroihin olevansa rinnakkaisjäsen. Vastuu 
tämän tiedon saattamisesta seuraan on sukeltajalla itsellään, koska hän määrittelee 
mikä on ns. kotiseura. 

Sukeltajaliitto edistää kotimaista vesilajien toimintaa laajalla rintamalla, ja on kaikkien 
meidän etu, että meitä on mahdollisimman suuri joukko mukana toiminnassamme!  

 

Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen keskustelemaan ja päättämään tärkeistä 
yhteisistä asioista hyvässä seurassa. 

 

 

 

Matti Anttila 

Sukeltajaliiton puheenjohtaja 

 



VALTAKIRJA 
 
  
  
Valtuutamme seuramme jäsenet ___________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
edustamaan seuraamme Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 
huhtikuun 18. päivänä 2009 Merikeskus  Vellamossa, Kotkassa. 
 
Seuran äänioikeutta käyttää _______________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Liiton sääntöjen 9 § mukaan varsinaista jäsentä voi Liiton kokouksessa edustaa vain 
henkilö, jonka se on ilmoittanut Liiton jäsenrekisteriin. Sama henkilö voi valtakirjalla 
edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. Muilla jäsenyhdistyksen jäsenillä ja muilla Liiton 
jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Liiton sääntöjen 6 § mukaan, jos Liiton varsinainen jäsen ei täytä jäsenmaksu-
velvollisuuttaan maaliskuun 1. päivään mennessä, se menettää äänioikeutensa Liiton 
kokouksissa siihen saakka, kunnes maksuvelvollisuus on hoidettu. 
 
Liiton sääntöjen 5 § mukaan henkilöjäsenellä, yhteisöjäsenellä, kunniajäsenellä tai 
tukijäsenellä ei ole äänioikeutta Liiton kokouksissa. 
 
 
___________________________ssa ___________kuun ______päivänä 2009 
 
 
 
 
Seuran nimi ja leima _______________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Seuran viralliset nimenkirjoittajat 
 
 
Seuran äänimäärä ________________________ 
            (valtakirjantarkastaja täyttää) 
 
Valtakirjojen tarkastus klo 10.15.-10.45 



 


