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SUKELTAJALIITON HENKILÖVAALI SYYSKOKOUKSESSA 2012 
 

 
Sukeltajaliiton syyskokouksessa 20.10.2012 Kokemäellä [1] valitaan jäseniä Liiton hallitukseen. Seurojen 
hallitusten ja jäsenten toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.  
 
Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen 
osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, 
kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä! 
 
Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta työryhmätoimintaan. Hallituspaikka, etenkin puheenjohtajan 
tehtävä, tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme, jossa tehtävään valituilla on erinomainen 
mahdollisuus verkostoitua ja tutustua sukelluslajimme eri osa-alueisiin! 
 
 
Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2012: 
 
Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava: 

• puheenjohtaja Matti Anttila. Puheenjohtajana  2009-2012. Ei jatka kaudelle 2013-14. 
• jäsenet Marko Kauppinen, Markku Leinonen, Erno Olkkonen ja Virpi Tuunainen. Erovuorossa. 
• jäsenet Marko Räihä, Aleksi Nieminen, Lilli Pykäläinen-Liikka ja Kari Savolainen. Jatkavat v.2013. 

 
Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. 
 
1.1.2010 voimaan tulleen Liiton toimintasäännön mukaan hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 
jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten kokonaismäärän.  
Varapuheenjohtajat (2 kpl) valitaan hallituksen keskuudesta, hallituksen toimesta vuoden alun 
järjestäytymiskokouksessa, vuodeksi kerrallaan. 
Hallituspaikka (mukaanlukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen. 
 
Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat: Onko tiedossanne henkilöitä, 
jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Varmistakaa, että ehdokkaidenne hakemukset ovat ajoissa 
Liiton toimistossa. 
 
Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita 
paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko 
maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia 
ehdokkaidensa nimeämisessä.  
 
Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet: 

� Matti Anttila, pj Helsinki  p. 0500 621 791, matti.anttila (at) sukeltaja.fi 
� Tommi Salminen Oulu  p. 0400 814 992, tommi.salminen (at) sukeltaja.fi 
� Erno Olkkonen Espoo  p. 044 585 2833, erno.olkkonen (at) sukeltaja.fi 
� Susanna Kallama Kankaanpää  p. 040 587 2445, susanna.kallama (at) sukeltaja.fi 
� Jouko Laitinen Tampere  p. 050 67 610, jouko.laitinen (at) sukeltaja.fi 

 
Heihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti. 
 
Ehdotukset tulee toimittaa oheisen liitteen muodossa sähköisesti matti.anttila@sukeltaja.fi , 
sari.nuotio@sukeltaja.fi tai postitse osoitteella Sukeltajaliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU. 
 
Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan mahdollisimman pian niiden saavuttua Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta 
seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.  
 
Liiton sääntöjen mukaan ehdotuksen hallituksen jäseneksi voi tehdä vielä syyskokouksessakin. Se ei ole 
paras tapa, koska ehdokkaalla ei ole mahdollisuutta laajempaan tunnettuuteen. 
 
[1] Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry 40v + Sukeltajaliiton syyskokous: 
https://www.sukeltaja.fi/content/fi/11501/2012/10/20/1025/1025.html 
 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 



 
EHDOKKAAN HENKILÖTIEDOT 
 
Nimi       
 
Ammatti ja tehtävä       

 
Syntymävuosi      
 
Osoite       
 
Puhelin       
 
E-mail       
 
Sukellusseura       
  

 

ASETUN / ASETAMME  EHDOLLE 

  LIITON PUHEENJOHTAJAKSI 

  HALLITUKSEN JÄSENEKSI 

 

MERKITTÄVÄT TEHTÄVÄT SUKELLUSURALLA 

      

STRATEGINEN NÄKEMYS LIITON TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ 

      

 

MITÄ ANNETTAVAA EHDOKKAALLA OLISI SUKELTAJALIITTO RY:LLE 

      

ALLEKIRJOITUKSET 

Aika ja paikka Ehdokkaan allekirjoitus, samalla suostumus ehdokkaaksi 

  

 

Aika ja paikka Ehdotuksen esittäjän allekirjoitus (jos eri kuin ehdokas) 

HUOM: Ehdotus saadaan julkaista Sukeltajaliitto ry:n verkkosivuilla. 

Valokuva 
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