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Jäsenkiertokirje 1/21 
Hallitusvaalit 

 
Liiton hallituksen toimikausi päättyy 2021 vuosikokoukseen, joka valitsee uuden hallituksen suoritetun 

ehdokasasettelun ja hallitusvaalin perusteella. 

 

1. Hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten toimikausi 
Hallitukseen kuuluu vähintään kymmenen (10) kuitenkin enintään kaksikymmentäneljä (24) jäsentä.  

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan vaalivuotta edeltäneen edellisen kalenterivuoden varsinaisten 

jäsenten jäsenrekisterin antaman lukumäärän perusteella. 

Hallituksen kokoa määriteltäessä voidaan valita enintään yksi hallitusedustaja jokaista alkavaa 100 

varsinaista jäsentä kohden. 

Hallituksessa tulee olla edustettuna, mikäli mahdollista, ulkomaanliikenteen, kotimaanliikenteen alus-

palveluksessa olevat jäsenryhmät ja julkisilla aloilla työskentelevät sekä liiton varsinaisina jäseninä olevat 

rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet. 

Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. 

 

2. Vuosikokouksen päätös hallitusjäsenten lukumäärästä 
Vuosikokous 24.11.2020 on päättänyt hallituksen jäsenmääräksi yksitoista (11). Säännöt eivät tunne 

varajäseniä. Millään jäsenryhmällä ei ole hallituksessa kiintiötä, vaan kaikki ehdokkaat ovat tasa-arvoisia 

vaalissa.  

 

3. Ehdokasasettelu 
Vähintään kymmenen liiton varsinaista jäsentä voi laatia, allekirjoittaa sekä toimittaa liiton toimistoon 

ehdokasluettelon, jossa on yhden ehdokkaan nimi. 

Jäsen saa allekirjoittaa vain yhden ehdokasluettelon. 

Jos jäsen esiintyy allekirjoittajana useammassa ehdokasluettelossa, pätee ensimmäinen liittoon määräaikaan 

mennessä saapunut luettelo, jota on kannattanut vähintään kymmenen liiton varsinaista henkilöjäsentä. 

 

Liiton hallituksen päätöksen mukaan viimeistään ennen vaalivuoden helmikuun 28. päivää tulee liiton 

toimiston lähettää ehdokasasettelukaavakkeita sisältävä kiertokirje aluksille, piiriasiamiehille, luottamusmie-

hille ja oppilaitoksille. Ehdokasasettelulomake löytyy myös Suomen Merenkulku 1-21 lehdestä. 

Lomakkeita saa kopioida ja ne voi tulostaa myös liiton kotisivuilta. Vaadittavat kymmenen allekirjoittajaa 

voivat olla eri lomakkeilla, kunhan ehdokkaan takana on yhteensä vähintään kymmenen jäsentä. 

 

Oman sähköpostiosoitteen voi päivittää verkkoasioinnin kautta kotisivuilla tai lähettämällä se osoitteeseen 

office@seacommand.fi. Näin jäsen varmistaa, että äänestysmateriaalin saa sähköpostitse. 

 

Ehdokasluetteloiden on oltava liiton toimistossa viimeistään 30.4.2021 

 
Toimeenpaneva valiokunta laatii lopullisen ehdokasluettelon siten, että ehdokkaat yhdistetään aakkosjärjes-

tyksessä vaalilistaksi. Ehdokkaille annetaan juokseva numero, joka alkaa numerolla kaksi (2). 

Äänestysmateriaali toimitetaan jokaiselle jäsenelle kotiosoitteelle Suomen Merenkulku 2-21 yhteydessä, 

viimeistään ennen kesäkuun 30. päivää. Äänestysmateriaali löytyy myös nettisivuilta www.seacommand.fi. 

 

Äänestys suoritetaan e-vaaleilla ja linkki äänestykseen lähetetään jäsenille sähköpostitse. Äänestyslinkki 

löytyy myös liiton kotisivuilta www.seacommand.fi.  

Paperiset äänestyslipukkeet on oltava toimistolla viimeistään 22.11.2021 

 

Vaaliterveisin 
SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO- FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. 

 

 Johan Ramsland   
Toiminnanjohtaja   
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