TIEDOTE

Kokkola 13.11.2019

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella Keplin syyskokoukselle ehdotus hallituksen
kokoonpanoksi kaudelle 2020-2022. Toimikunta on pyytänyt seuroilta ehdotuksia mutta myös itse
hakenut aktiivisesti sitoutuneita ja innostuneita ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Toimikunta esittää
syyskokoukselle valittavaksi varapuheenjohtajan ja kolme hallituksen jäsentä. Toimikunnan
esityksessä painottuvat liikunnan ja urheilun tuntemuksen lisäksi yhteiskuntasuhteet, alueellinen
kattavuus, lajien monimuotoisuus, tasa-arvoisuus sekä Keplin strategisten painopisteiden mukainen
liiketoiminta-, valmennus- ja tapahtumaosaaminen.
Keplin ehdollepanotoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi kaudelle 2020-22 on seuraava:
Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020-22:
Reija Alakoski, Reisjärven Pilke (1.kausi)

Ehdollepanotoimikunta esittää
(istunut kauden 2019 Keplin hallituksessa)

Jäseniksi kaudelle 2020-22 :
Johanna Elo, Kokkola (2.kausi)
Maija Huuha, Ylivieska (2.kausi)
Sinikka Tuomaala, Kokkola (2.kausi)

Kokkolan Jymy esittää
Popula-Team-90 ry esittää
Kokkolan Suunnistajat esittää

Jäseneksi kaudelle 2020-21:
Arto Ojaniemi, Haapajärvi (1.kausi)

Haapajärven Pesä-Kiilat ry esittää

Keplin jäsenistöltä on tullut lisäksi ehdotukset hallituksen jäseniksi Leila Keski-Ojasta (SC-Kokkola ry:n
esitys) sekä Matti Rannasta (Suomen Jääkiekkoliiton esitys).
Hallituksessa jatkavat Puheenjohtajana Lea Kippo-Kovasin (2018-20), varapuheenjohtajana Eija
Kellokoski-Kari (2019-21) sekä jäseninä Jani Isokääntä (2018-20), Marko Kanala (2019-21), Kari
Koskela (2018-20), Joni Mäki-Petäjä (2018-20) ja Markus Åbb (2019-21).
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n syyskokous:
Keski-Pohjanmaan Liikunnan syyskokous pidetään Kokkolassa, Tiikereiden kahviossa (os. Torikatu 25) tiistaina
10.12.2019 klo 19.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus ja joulukahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. Kokouskutsu
julkaistaan Keplin nettisivuilla ja toimitetaan esityslistoineen jäsenistölle sähköisesti sääntöjen mukaan kaksi
viikkoa ennen kokousta.

Keski-Pohjanmaan Liikunnan ehdollepanotoimikunnan puolesta

Maria-Liisa Tuomisto

Petri Harsunen

Maria-Liisa Tuomisto
puheenjohtaja

Petri Harsunen
tekninen sihteeri

LIITE: Keplin hallitusehdokkaiden esittely

KEPLIN HALLITUSEHDOKKAIDEN ESITTELY:
varapuheenjohtajaksi ehdotetaan:

Reijo Alakoski, Reisjärvi (s.1956)
- ex-yrittäjä (Suomen Messupromoottorit)
- pitkäaikainen hiihtovaikuttaja Keski-Pohjanmaalla
ja Suomen Hiihtoliitossa
- Erityisosaaminen ja kokemus: liiketoiminta-,
valmennus- ja tapahtumaosaaminen ja kokemus
- Keplin hallituksen jäsen 2019 -

jäseniksi ehdotetaan:

Johanna Elo, Kokkola (s.1979)
- apulaisrehtori, Kokkolan kaupunki
- kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja
- voimistelun ja lasten liikunnan osaaminen
- Liikkuva Koulu -toiminta
- Voimisteluliiton avainkouluttaja
- Keplin hallituksen jäsen 2017-19
Maija Huuha, Ylivieska (s.1979)
- tradenomi
- aktiivinen seuratoimija useassa eri joukkuelajissa
mm. FC Ylivieska, Popula, Sievin Sisu (salibandy)
- jäsenyyksiä liikuntalautakunnassa ja ympäristö ja
rakennuslautakunnassa Ylivieskassa
- talous- ja seuratoiminnan osaaminen
- Keplin hallituksen jäsen 2017-19
Arto Ojaniemi, Haapajärvi (s.1958)
- Suomen Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja
- aktiivinen seuratoimitsija
- urheilu- ja liikuntajärjestötoiminnan pitkäaikainen
kokemus ammattijohtajana ja vapaaehtoisena
alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta
Sinikka Tuomaala, Kokkola (s.1955)
- Kliininen asiantuntija, Soite, TtM
- seuratoiminnan kokemus ja tuntemus
- työhyvinvointitoiminnan osaaminen ja kokemus
- Kokkolan Suunnistajien hallituksen jäsen 1998 -16,
puheenjohtajana 1998-2003
- Keski-Pohjanmaan Suunnistuksen hallitus 2001-04
- Tehy:n paikallisosaston puh.joht. useampi kausi
- Keplin hallituksen jäsen 2017-19

