
  
 

Suomen Koripalloliitto ry 

Jäsenseuroille 

 

KORIPALLOLIITON HALLITUSVALINNAT KEVÄTKOKOUKSESSA 2021 

  

 Seurat päätöksenteon keskiössä – vain osallistumalla voit vaikuttaa 

Kevätliittokokous vuosittain huhtikuussa suorittaa liittohallituksen puheenjohtajan, (jota 

kutsutaan liiton puheenjohtajaksi) vaalin hänen ollessa erovuorossa, kolmen erovuoroisen 

liittohallituksen jäsenen vaalin ja yhden erovuoroisen liittohallituksen varajäsenen vaalin 

niissä kokouksissa, joissa ei valita liiton puheenjohtajaa.  

Erovuorossa: 

Kirsi Eräkangas, jäsen  (1.7.2020-30.6.2021)  

Petri Peltoniemi, jäsen  (1.7.2019-30.6.2021)  

Roope Tähkä, jäsen (1.7.2019-30.6.2021)  

Eero Neva, varajäsen (1.7.2019-30.6.2021)  

 

Koripalloliiton jäsenseurat voivat tehdä ehdollepanotoimikunnalle esityksiä Koripalloliiton 

hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi kirjallisesti (sähköpostilla) 28.2.2021 mennessä 

perusteluineen osoitteeseen ehdollepanotoimikunta@basket.fi 

Ehdotuksiin pyydetään liittämään mukaan ehdokkaan ansioluettelo (max 2 sivua) ja 

yhteystiedot. 

Seuraavat osaamisalueet ovat osoittautuneet keskeisiksi ja käytännön hallitustoiminnan 

kannalta kriittisiksi yleisten vuorovaikutustaitojen lisäksi. 

Ehdollepanotoimikunta etsii henkilöä, joka omaa yhden tai useamman seuraavista:  

✓ pystyy ajankäytöllisesti sitoutumaan Koripalloliiton toimintaan 

✓ sitoutuu kehittämään Koripalloliiton toimintaa strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa 

hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen  

✓ tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa 

kyvyn verkostoitua  

✓ tuntee ja ymmärtää koripallolajitoimintaa laajasti seura-, alue- tai liittotasolla 

 

✓ tuntee yleisesti kasvattaja-, harrastus-, pääsarja- ja/tai liigaseurakokemusta sekä 

koripallon sarja- ja kilpailutoimintaa 
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✓ haluaa kehittää suomalaista koripalloa niin harrastus- kuin kilpatasolla sekä omaa 

näkemystä ja osaamista myönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen 

 

✓ ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Koripalloliitoliiton ja seurojen 

toimintaan sekä yksittäisten ihmisten valintoihin ja osaa visioida kehityksen trendejä ja 

esimerkiksi uusia olosuhde ja varainhankinnan mahdollisuuksia  

✓ haluaa päästä vaikuttamaan ja visioimaan Koripallo tulevaisuutta ja strategiaa liikunnan ja 

urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista  

✓ haluaa edistää koripallon asemaa ja arvostusta Suomessa sekä urheilun yleisiä eettisiä 

arvoja 

✓ tuo lisäosaamista oman koulutuksensa, ammattinsa tai harrastuksensa kautta, joita voi 

olla esimerkiksi: 

– viestintä- ja media, digitalisaation ja somekulttuurin tuntemus 
– hyvän hallinnon tuntemus, juridinen osaaminen 
– valmentaja, erotuomari/maajoukkuetoimintakokemus jne. 
– talous-, myynti- ja markkinointiosaaminen 
– kansainvälinen toiminta liikunnan ja urheilun tehtävissä  

 

Koripalloliiton hallitus kokoontuu noin 12-15 kertaa vuodessa. Kokousten kesto vaihtelee 2-3 

tunnin välillä.  

Ehdotettujen henkilöiden suostumus on hyvä varmistaa etukäteen. Ehdotus tulee 

ehdollepanotoimikunnan käyttöön. Toimikunnan kevätliittokokoukselle tekemä esitys 

ehdokkaista ansioluettelon kanssa liitetään kevätkokousmateriaaleihin. Samalla ehdokas 

suostuu ansioluettelon toimittamisesta jäsenseuroille ja 15 pykälän 4 momentissa mainituille 

henkilöille. 

Yhteystiedot: ehdollepanotoimikunta@basket.fi      

Ehdollepanotoimikunnan jäsenten yhteystiedot: 

Heidi Adler, vpj   050 966 2640 heidi.j.adler(at)icloud.com   
Jarmo Hakanen 050 554 1358  jarmo.hakanen(at)pyrinto.fi 
Pekka Litmanen  044 043 4792 pekka.litmanen58@saunalahti.fi 
Jarmo Tukiainen:  040 0444 661  jatun2(at)hotmail.com  
Tenho Ulmanen, pj  045 3251 440 tenho.ulmanen(at)kolumbus.fi   

 

Liittohallitus ja varajäsenet 1+9+2: 

Timo Elo, puheenjohtaja  (1.7.2019-30.6.2022) 

Elisa Hakanen   (1.7.2019-30.6.2022) 

Ville Kaunisto  (1.7.2019-30.6.2022) 

Timo Virolainen  (1.7.2019-30.6.2022) 
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Kirsi Eräkangas  (1.7.2020-30.6.2021) erovuorossa 

Petri Peltoniemi  (1.7.2019-30.6.2021) erovuorossa 

Roope Tähkä  (1.7.2019-30.6.2021) erovuorossa 

Marko Airamaa (1.7.2020-30.6.2023) 

Kaisa Forsström  (1.7.2020-30.6.2023) 

Tiina Sten  (1.7.2020-30.6.2023)  

Varajäsenet: 

Ville Sipiläinen      (1.7.2020-30.6.2023)  

Eero Neva  (1.7.2019-30.6.2021) erovuorossa 


