Kokkola 3.11.2020

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella Keplin syyskokoukselle ehdotus hallituksen
kokoonpanoksi kaudelle 2021-2023. Toimikunta on pyytänyt seuroilta ehdotuksia mutta myös itse
hakenut aktiivisesti sitoutuneita ja innostuneita ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Toimikunta esittää
syyskokoukselle valittavaksi puheenjohtajan, 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 2021-23 on seuraava:
Puheenjohtajaksi kaudelle 2021-23:
Reijo Alakoski, Reisjärven Pilke (1.kausi)

(istunut kauden 2019 hallituksen jäsenenä ja 2020
varapuheenjohtajana)

Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-22 (Alakosken tilalle):
Johanna Elo, Kokkolan Jymy (1. kausi)
(menossa toisen kauden 1. vuosi hallituksessa)
Jäseneksi kaudelle 2021-22 (Elon tilalle):
Satu Savinainen, Toholampi (1.kausi)

Toholammin Urheilijat esittää

Jäseniksi kaudelle 2021-23:
Anne Niiranen, Pyhäjärvi (1.kausi)
Elina Itäniemi, Kannus (1.kausi)
Matti Ranta, Pietarsaari (1.kausi)

Pyhäjärven Pohti esittää
Kannuksen Ura esittää
Suomen Jääkiekkoliiton Keskimaan alue esittää

Tilintarkastajaksi vuodelle 2021:

Kirsti Kattilakoski HT ja varalle Tero Peltomaa , HT

Hallituksessa jatkavat Varapuheenjohtajana Eija Kellokoski-Kari (2019-21) ja jäseninä Maija Huuha
(2020-22), Marko Kanala (2019-21), Arto Ojaniemi (2020-21), Sinikka Tuomaala (2020-22) ja Markus
Åbb (2019-21).
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n syyskokous:
Syyskokous pidetään ns. hybridikokouksena Kokkolassa Mediasalissa (os. Rantakatu 10) torstaina 10.12.2020
klo 18.30 alkaen. Kokoukseen mahdollista osallistua myös teams-etäyhteyden avulla mutta edellyttää
ennakkoilmoittautumista ja valtakirjan palauttamista etukäteen sähköisenä. Live-osallistujien valtakirjojen
tarkastus ja joulukahvitarjoilu klo 18.00 alkaen. Kokouskutsu ja etäosallistumisohje julkaistaan Keplin
nettisivuilla ja toimitetaan esityslistoineen jäsenistölle sähköisesti sääntöjen mukaan kaksi viikkoa ennen
kokousta. Huom. Uudistuneesta Jopox-julkaisujärjestelmästä info tilaisuus seuroille klo 17.00-18 Mediasalissa.

Keski-Pohjanmaan Liikunnan ehdollepanotoimikunnan puolesta

Pertti Sarkkinen

Petri Harsunen

Pertti Sarkkinen
puheenjohtaja

Petri Harsunen
tekninen sihteeri

Ehdollepanotoimikunta: Sarkkinen, Haapaniemi Teijo, Hannula Sirpa ja Urpilainen Pirjo.
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KEPLIN HALLITUSEHDOKKAIDEN ESITTELY:
puheenjohtajaksi 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-, varapuh.joht. 2020 -

varapuheenjohtajaksi 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-

hallituksen jäseniksi ehdotetaan:

Satu Savinainen, Toholampi (s.1973)
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Toholampi
- toiminut perheliikunnan kehittäjänä Keplissä
- seuratoiminnan kokemus pesäpallosta
ja salibandysta Toholammin Urheilijoissa
Anne Niiranen, Pyhäjärvi (s. 1975)
- Attendo hoitokodinjohtaja, Pyhäjärvi
- Pohdin johtokunnan jäsen, sihteeri ja
yleisurheilujaoston puheenjohtaja
- aktiivinen seuratoimija ja paikallisen
seuratoiminnan kokemus
Elina Itäniemi, Kannus (s.1977)
- toiminnanjohtaja Pirityiset ry
- Kannuksen Uran puheenjohtaja
- hankeosaaminen ja yhdistystoiminnan laaja
tuntemus
Matti Ranta, Pietarsaari (s.1958)
- poliisi, Pohjanmaan Poliisi (Pietarsaari)
- Jääkiekkoliiton Keskimaan alueen puheenjohtaja
- pitkäaikainen seuratoiminnan sekä
lajiliiton liitto- ja aluetason kokemus
- SJL:n liittovaltuuston jäsen

