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KUTSU SAhL SYYSLIITTOKOKOUKSEEN HÄMEENLINNAAN
Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous on Hämeenlinnassa lauantaina 22.11.2008.
Tilaisuus järjestetään Suomen Tykistömuseossa, jonne tarkemmat ohjeet ohessa olevassa
esitteessä. Kello 10:45 on ruokailu. Valtakirjojen tarkastus kello 11:10 alkaen.
Syysliittokokous käynnistyy kello 11:30.
Ohessa muistutuksena ote toimintasääntöjen kohdasta, joka vaikuttaa seuran äänioikeuden
käyttämiseen liittokokouksessa. Ottakaa tämä huomioon kokoukseen valmistautumisessa.
Voimassa olevat toimintasäännöt kokonaisuudessaan löytyvät liiton kotisivuilta.
Ote sääntökohdasta 14§

Seurojen edustus liittokokouksessa

Liittokokoukseen on varsinaisella jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänioikeutettu edustaja.
Äänioikeus on liittokokouksessa vain sellaisella jäsenyhdistyksellä, joka on liittokokoukseen mennessä
täyttänyt jäsenmaksuvelvoitteensa.
Jäsenyhdistysten äänet liittokokouksissa muodostuvat kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden
lukumäärän mukaan. Kokouksessa jäsenyhdistyksen edustajalla on käytössään kolme (3) ääntä, mikäli
jäsenyhdistyksen kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden lukumäärä on 50 tai enemmän, kaksi (2)
ääntä, mikäli jäsenyhdistyksen kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden lukumäärä on 49-25 ja yksi (1)
ääni, mikäli jäsenyhdistyksen kilpailuluvan lunastaneiden urheilijoiden lukumäärä on 0-24.
Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy kauden päättyessä kilpailuluvan maksaneiden urheilijoiden
lukumäärän perusteella.
Edustajalla tulee olla jäsenyhdistyksen antama valtakirja, jossa on oltava yhdistystä nimenkirjoittajana
edustamaan oikeutetun tai oikeutettujen allekirjoitus. Valtakirjan liitteenä tulee olla ote edustajan
valinnan suorittaneesta jäsenyhdistyksen kokouksen tai jäsenyhdistyksen hallituksen kokouksen
pöytäkirjasta.

Liittokokouksessa valitaan toimintasääntöjen mukaan hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle.
Ote sääntökohdasta 17§ Hallitus
SAhL:n hallituksena toimii hallitus, johon kuuluu 9 – 11 jäsentä. Jäsenet ovat:
− puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi,
− kahdesta neljään (2-4) varapuheenjohtajaa ja
− kuusi muuta jäsentä, joiden nimetyt vastuualueet ovat:
− nuoriso- ja harrastetoiminta
− koulutustoiminta
− huippu-urheilutoiminta
− markkinointi- ja viestintätoiminta
− kilpailu- ja sääntötoiminta
− talous- ja järjestötoiminta
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jos jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä,
valitaan hänen tilalleen jäsen ylimääräisessä tai varsinaisessa liittokokouksessa. Hallitus valitaan
syysliittokokouksessa kaksivuotiskaudeksi siten, että puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi sekä

vähintään yksi varapuheenjohtaja ja puolet muista (3) jäsenistä on kerrallaan vuosittain erovuorossa.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta.
Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän
kahden vuoden aikana.
Henkilö voidaan kuitenkin valita hallituksen jäseneksi useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten
toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta.
Henkilö voidaan valita liiton puheenjohtajaksi, jos henkilön peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu
pituus ei ylitä kymmentä vuotta hallituksen jäsenenä.
Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.
Vaalikelpoisia ovat ne ehdokkaat,
1) joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään liiton jäsenyhdistys on kirjallisesti ehdottanut
yhdistyksen hallitukselle viimeistään 20 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat
viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa
tehtävään taikka
2) joita hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa.
Ehdotukset on perusteltava ja niissä on ilmoitettava, ehdotetaanko henkilöä hallituksen puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi tai muuksi jäseneksi.
Lisäksi valintakokouksessa voidaan ehdottaa muitakin ehdokkaita.

Suomen Ampumahiihtoliiton hallituksesta erovuorossa syysliittokokouksessa 2008 ovat:
Puheenjohtaja, Kalle Lähdesmäki
Varapuheenjohtaja, Mauri Pekkarinen
Hallituksen jäsen vastuualue nuoriso- ja harrastetoiminta, Jami Aho
Hallituksen jäsen vastuualue sääntö- ja kilpailutoiminta, Jouko Hongisto
Hallituksen jäsen vastuualue Markkinointi- ja tiedotustoiminta/talous- ja järjestötoiminta, Tuija
Vuoksiala
Hallituksen jäsen vastuualue Markkinointi- ja tiedotustoiminta/talous- ja järjestötoiminta kesken
jääneelle toimikaudelle yhdeksi vuodeksi
Toimintasääntöjen mukaan on mahdollista valita edellisten lisäksi 1-2 uutta varapuheenjohtajaa
SAhL hallitus on asettanut toimintasääntöjen mukaisen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallitusvalintoja. Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet Hemmo Koivunen ja Ilpo Saarelainen.
Nimitysvaliokunnan esitys ja esitettävien henkilöiden tiedot on postitettu tämän kirjeen mukana.
Kokousaineisto löytyy myös liiton kotisivuilta www.biathlon.fi
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