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ESITYS HALLITUKSEN JÄSENEKSI EROVUOROISEN TILALLE KAUDEKSI 
1.1.2021–31.12.2022 
 
Jakelussa mainittuja piirejä pyydetään ilmoittamaan esityksensä edustajasta / 
edustajistaan Reserviläisliiton hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2021–2022. Liiton 
hallituksen nimeämän menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja esittelee piirien esitykset 
uusiksi hallituksen jäseniksi liittokokouksessa ja päätös tehdään tältä pohjalta Seinäjoen 
kokouksessa.  
 
Reserviläisliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen tulee valittaessa kuulua reserviin 
eli olla valitsemishetkellä alle 60-vuotias liiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Lisäksi 
edellytyksenä on, että piirin esityksestä on tehty päätös piirin sääntöjen mukaisesti ja, että 
päätös on ilmoitettu kirjallisesti liittoon. 
 
Valinnat tapahtuvat liittokokouksessa, joka järjestetään Kongressikeskus Framissa 
osoitteessa Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki lauantaina 21.11. alkaen klo 13.00. 
Uusi hallitus pitää ensimmäinen kokoukseensa tammikuussa 2021 Helsingissä ja 
kyseisessä kokouksessa hallitus myös järjestäytyy sekä valitsee mm. liiton 
varapuheenjohtajat. Tästä lähetetään erillinen kutsu hallituksen jäsenille. 
 
Esitys hallituksen jäsenestä tai jäsenistä tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella, joka 
tulee kaikilta osin täytettynä ja allekirjoitettuna toimittaa liiton toimistoon viimeistään 
6.11.2020 mennessä. Mahdollisten aikatauluongelmien osalta tulee olla yhteydessä liiton 
toimistoon. 
 
Mikäli asiasta ilmenee kysyttävää, tulee ottaa yhteyttä suoraan allekirjoittaneeseen p. (09) 
4056 2041 tai 0400 640 755. 
 
Reserviläisliitto ry 
 

 
Olli Nyberg 
toiminnanjohtaja 
 
 

LIITE Jäsenmäärä piireittäin per 31.12.2019 
 Ilmoitusosa (palautetaan täytettynä liittoon) 
   
JAKELU Erovuoroiset piirit (toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja) 

Arkisto



 

 

 
 
 ILMOITUSOSA 
 

PIIRIN EDUSTAJA(T) RESERVILÄISLIITON LIITTOHALLITUKSEN JÄSENEKSI KAUDELLE 
1.1.2021–31.12.2022 

 

Vuoden 2018 liittokokouksessa liiton hallitukseen valittiin 12 jäsentä, jotka ovat nyt erovuoroisia 
seuraavasti: 

Etelä-Häme: Hirvimäki Jari, Salminen Kari Etelä-Pohjanmaa:  Mäki Mika, Tarkkanen Heikki 
Kainuu: Laine Ossi  Kymenlaakso: Leisti Olli 
Pirkanmaa: Mäkitalo Jussi  Pohjois-Karjala: Martikainen Hannu P.  
Pohjois-Savo: Styrman Jari  Satakunta:  Multisilta Jari 
Uusimaa: Fagerström Mats, Nöjd Ismo      

 

Esitys hallituksen jäseneksi 
 
Reserviläisliiton sääntöjen mukaan kuusi suurinta piiriä nimeää liittohallitukseen kaksi jäsentä ja 
muut piirit yhden jäsenen. Kuten liitteenä olevasta tilastosta selviää, 31.12.2019 kuusi suurinta piiriä 
olivat Pirkanmaa, Helsinki, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Etelä-Häme ja Varsinais-Suomi. 
Laskennassa on perinteisesti otettu huomioon vain maksaneet jäsenet. 
 
Koska piirien välisessä suuruusjärjestyksessä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana, tekevät 
em. piirit esityksen uudesta hallitusedustajasta jokaisen erovuoroisen edustajansa osalta. Nykyinen 
edustaja voi luonnollisesti jatkaa tehtävässä, mikäli piiri niin haluaa.   
 
Reserviläispiirien sääntöjen mukaan esitysoikeus hallituksen jäseniksi on vain niiden yleisillä 
kokouksilla. Niinpä pelkkä piirihallituksen päätös edustajasta ei ole riittävä.  
 
Piirin edustajaksi RES:n hallituksen jäseneksi kaudelle 1.1.2021–31.12.2022 esitetään; 
 
____________________________________________________________________ ja 
   
_____________________________________________________________________ 
(Etelä-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa nimeävät kaksi ehdokasta mutta muut em. piirit vain 
yhden edustajan.) 

 
Vakuudeksi 
 
aika ja paikka: ___________________________________________________  
              
allekirjoitus: ____________________________________________________  

 
nimenselvennys: ________________________________________________ 
 
PALAUTETTAVA LIITTOON EHDOTTOMASTI 6.11.2020 MENNESSÄ!  
 
jarjesto@reservilaisliitto.fi tai osoitteeseen Reserviläisliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. 

mailto:jarjesto@reservilaisliitto.fi

