
 
  

Ski Sport Finland ry:n hallitus kutsuu kaikki jäsenseurojensa edustajat yhdistyksen kevään 2020 

sääntömääräiseen seurakokoukseen. 

 

Aika: 19.9.2020 kello 09:00- 

Paikka: Helsinki (Tarkka paikka ilmoitetaan lähempänä osallistujamäärän varmistuttua) Kokousta 

on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. 

Ilmoittautuminen kokoukseen 7.9.2020 mennessä:  https://www.lyyti.fi/questions/afa6610781 

Kokousmateriaalit lähetetään etukäteen kaikille kokoukseen ilmoittautuneille. 

 

Kunkin jäsenyhteisön tulee päivittää yhteystiedot lajiliiton yhteydenpitoa varten 7.9. mennessä: 

https://www.lyyti.fi/questions/e07878fd04 

 

Asialista: 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Suoritetaan varsinaisten jäsenien edustajien valtakirjojen tarkastus ja todetaan 

kannatusjäsenten, henkilöjäsenten, hallituksen jäsenten sekä SHL:n liittovaltuuston ja 

johtokunnan jäsenten läsnäolo.  

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa.  

 

5. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.  

 

6. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävistä jäsenmaksuista. 

 

7. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi ja 

talousarvioksi ja päätetään niistä. 

 

 

 

https://www.lyyti.fi/questions/afa6610781
https://www.lyyti.fi/questions/e07878fd04


 
 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi varajäsentä 

sekä päätetään asiantuntijajäsenestä. 

 

Syyskokouksessa 2019 päätetty vaalivaliokunta on valmistellut asiaa ja tämä esitys on 

kokouskutsun liitteenä: LIITE 1. 

 

Jäsenten tulee tasapuolisesti edustaa pohjoisesta, keskisestä ja eteläisestä Suomesta olevia 

varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen puheenjohtaja on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä, ja 

erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet varajäsenineen: Sakari Kotola, Vesa-Matti 

Väänänen ja Jari Savolainen sekä asiantuntijajäsen Kalle Palander.  

 

9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö  

 

10. Muut asiat 

- Vahvistetaan esitys Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston alppi- ja freestylehiihdon jäseniksi 

seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi 2020-2022. 

 

11. Kokouksen päättäminen 



 
 

LIITE 1. 

Ski Sport Finlandin hallitus, yhdessä vaalivaliokunnan ja seurojen kanssa on valmistellut 

esityksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi sekä erovuoroisten jäsenten seuraajiksi. 

Yhdistyksen hallituksen esitys: 

 

Ski Sport Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Aki Käyhkö on ilmoittanut jäsenistölle keväällä 2020 jättävänsä 

tehtävän.  

Esitetään uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Antti Kärävää. 

Alppihiihto 

Eteläinen Suomi: Sakari Kotola on erovuorossa, esitetään seuraajaksi Jukka Rautiota. 

Keskinen Suomi: Vesa-Matti Väänänen on erovuorossa, hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä 

tehtävään ja esitetään että Vesa-Matti Väänänen valitaan uudelleen. 

Valitaan syyskokouksen 2019 päätöksen mukaisesti yksi alppihiihdon varajäsen. 

Freestylehiihto 

Jari Savolainen on erovuorossa, hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään ja esitetään 

että Jari Savolainen valitaan uudelleen. 

Jos Antti Kärävä valitaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, hänen tilalleen hallitukseen tulee 

mahdollisesti valita uusi edustaja. 

Valitaan syyskokouksen 2019 päätöksen mukaisesti yksi freestylehiihdon varajäsen. 

Asiantuntijajäsen 

Asiantuntijajäsen Kalle Palander on erovuorossa. Esitetään että kokous päättää toisen 

asiantuntijajäsenen paikasta ja että Kalle Palander valitaan tehtävään uudelleen. 

 

Mikäli jäsenyhteisöt haluavat esittää muita ehdokkaita, nämä tulee esittää vaalivaliokunnalle: 

Miikka Himmi, miikka.himmi@gmail.com, viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta, eli 5.9. 

klo 10:00 mennessä. Kokouksessa näitä ehdokkaita ei enää voi esittää. 

Äänioikeutta voi käyttää vain osallistumalla kokoukseen tai antamalla valtakirjan 

kokousosallistujalle. 

 


