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Vaalivalmistelutoimikunnan esitys syyskokoukselle
Ohjesäännössä on kirjattu vaalivalmistelutoimikunnan tehtäväksi:
”Vaalivalmistelutoimikunnan (myöhemmin toimikunnan) tehtävänä on tehdä Uimaliiton sääntömääräiseen
syyskokoukseen esitys erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Toimikunta huolehtii, että
jäsenehdokkaita on riittävästi ja molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Esitystä tehtäessä toimikunnan tulee
huolehtia siitä, että liittohallituksessa on riittävissä määrin strategista, taloudellista, yhteiskunnallista, sekä
liikuntakulttuuri-, uimaseura- ja järjestöosaamista.”
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Jenni Aaltonen ja jäseninä Eero Elovaara, Mika Piiroinen, Vesa Martikkala ja
Juri Haverinen.
Toimikunta kokoontui neljä kertaa, jonka lisäksi aiheesta käytiin vilkasta sähköpostikirjeenvaihtoa. Ehdokashausta
kerrottiin jäsenistölle perinteisten seuratiedotteiden muodossa, mutta myös somessa, johon tehtiin tiettävästi
ensimmäistä kertaa mainosvideo. Katselukertoja videolle oli jo ensimmäisellä julkaisukerralla yli 2000.
Lisäksi tehtiin aktiivista jalkautumista ja eri puolille Suomea suuntautunutta kontaktointia. Tästä huolimatta
mukaan ei saatu määräaikaan mennessä yhtään pääkaupunkiseudun ulkopuolista ehdokasta. Tilannetta ei voida
pitää optimaalisena ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurojen toivotaankin aktivoituvan ensi vuoden
vaaleihin.
Määräajan jälkeen toimikunta sai tietoa henkilöistä, jotka olivat saaneet taakseen seurojen kannatuksen ja olivat
valmiita asettumaan ehdolle. Vaalivalmistelutoimikunta päätti kuitenkin pitää kiinni alkuperäisestä aikataulusta ja
ottaa esitykseensä mukaan vain ne ehdokkaat, joista oli saatu ajoissa riittävät tiedot syyskokoukselle laadittavaa
esitystä varten. Muita ehdokkaita pyydettiin tuomaan esityksensä suoraan syyskokoukselle.
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Esitys
Määräaikaan mennessä (1.10.2018) saatiin jäsenseuroilta neljä esitystä liittohallituksen jäseniksi.
Kaikki esitetyt henkilöt ovat erinomaisia vaihtoehtoja liittohallituksen jäseniksi omine
vahvuusalueineen.
Vaalivalmistelutoimikunta esittää seuraavia ehdokkaita valittavaksi Suomen Uimaliiton liittohallitukseen:

Liittohallituksen jäsenet kolmen vuoden (3v) kaudelle 2019-2021:
Nimi

Esittävä seura

Paikkakunta Perustelut

Ville Riekkinen

HTU-Stadi

Helsinki

Lotta Långström

Helsingfors
Simsällskap

Helsinki

Sirja Rytkönen

Vantaa Diving

Vantaa

Pitkän linjan kokemus Uimaliiton
toiminnasta ja vahva uinnin kv-osaaminen.
Sitoutunut, yhteistyökykyinen, osaava ja
aikaansaava. Kokemusta julkishallinnosta ja
liike-elämästä.
Aiempaa näyttöä hallituksessa
työskentelystä. Halua viedä Uimaliittoa
edelleen eteenpäin. Suora ja rehellinen
esittämistapa. Pystyy tuomaan liiton
talouteen ammattimaisen näkökulman.
Vahvaa käytännön osaamista seuratasolta ja
kokemusta Uimaliiton asiantuntijatyöstä.
Tuo tarvittavaa osaamista uimahypyistä.
Sitoutunut yhdenvertaisuustyöhön.

Esitettyjen henkilöiden vastaukset ehdolleasettumiskyselyyn on luettavissa Uimaliiton verkkosivuilla.
Kaikki ehdolle asetetut henkilöt saavat mahdollisuuden esittäytyä liittokokouksessa.
Lista kaikista ehdolle asettuneista henkilöistä aakkosjärjestyksessä on:
Esittävä seura
Helsingfors Simsällskap
HTU-Stadi
Vantaa Diving
Cetus

Ehdokas
Lotta Långström
Ville Riekkinen
Sirja Rytkönen
Hanna-Maria Seppälä

Synt.vuosi
1973
1981
1977
1984
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Kotipaikkakunta
Helsinki
Helsinki
Vantaa
Espoo

Ammatti/koulutus
KTM
Rahoituspäällikkö, KTM
Toiminnanjohtaja, KM, valm.eat
Fysioterapeutti, Lt.M.

