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Hyvät TOOLin jäsenyhdistykset  

Asia: TOOLin henkilövalinnat valtuuston syyskokouksessa 2019 ja vaalivaliokunnan työskentely  

TOOLin sääntömääräinen syysvaltuusto pidetään tänä vuonna 22.-23.11.2019. Syysvaltuustossa 2019 valitaan 
hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. TOOLin 
sääntöjen mukaan hallitus koostuu puheenjohtajien (3) lisäksi enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä ja 
enintään kuudesta (6) varajäsenestä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajat ja hallituksen 
jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen kokoonpano ja erovuoroiset on liitteessä 1.  

TOOLin henkilövalintojen valmistelutapa on määrätty vaalijärjestyksessä, joka on hyväksytty liiton 
kevätvaltuuston kokouksessa vuonna 2017. Vaalien valmistelusta ja toimittamisesta vastaa Vaalivaliokunta. 
Vaalivaliokunta valitaan vuosittain TOOLin syyskokouksessa (liite 2). Voimassaolevan vaalijärjestyksen mukaisesti 
tässä syysvaltuustossa valitaan 3 hallituksen jäsentä varajäsenineen kaksivuotiskaudelle 2020-21.  

Ehdokasasettelu 1.-25.10.2019  

Jokainen jäsenyhdistys, joka on vaalivuoden alussa ollut TOOLin jäsenrekisterissä voi esittää ehdokkaansa 
hallituksen jäseneksi ja/tai varajäseneksi ilmoittamalla asiasta vaalivaliokunnalle. Ehdokasilmoituksessa tulee 
ilmetä ehdokkaan:  

•  nimi  
•  perusteet ehdokkaan valinnalle hallitukseen  
•  yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus sekä  
•  ehdokkaan lyhyt valokuvalla varustettu esittely netti- ja ilmoitustauluesittelyä varten.  

TOOLilla on 27 jäsenyhdistystä, joten vain osasta voi olla suoraan edustus TOOLin hallituksessa. Vaalivaliokunta 
kehottaakin paikallisia yhdistyksiä keskinäiseen yhteydenpitoon ja harkitsemaan mahdollisuutta esittää 
useammalle yhdistykselle yhteisiä ehdokkaita.  

Jäsenyhdistyksiä pyydetään tekemään ehdotukset lokakuun 25.päivään klo 15:00 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen: tool@tool.fi  

Vaalivaliokunta hyväksyy ehdokaslistaan otettaviksi ne hallitusehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein 
laadittu ja määräajassa sille jätetty. Vaalivaliokunta laatii esityksen syyskokouksen henkilövalinnoiksi ja postittaa 
sen jäsenjärjestöille viimeistään 4.11.2019.  

Vaalijärjestyksen mukaan vaalivaliokunnalle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. TOOLin verkkosivusto on Toolilainen-
lehden rinnalla tärkein valintaprosessia koskevan tiedon lähde, sivustolla ja/tai sähköpostilla julkaistaan 
ehdokkaiden lyhyet esittelyt.  

TOOLin valtuutetuilla on oikeus asettaa ehdokkaita myös edellä mainitun aikarajan jälkeen, myös 
syyskokouksessa. Vaalivaliokunnan tehtävä on kuitenkin valmistella esitys henkilövalinnoiksi siten, että hallitus 
olisi mahdollisimman toimintakykyinen ja edustaisi TOOLin laajaa ja monipuolista jäsen kenttää hyvin.  

Vaalivaliokunnan puolesta vaalivaliokunnan puheenjohtaja  
Timo Tommila 
timo.tommila@samk.fi 

LIITTEET Nykyisen hallituksen ja vaalivaliokunnan kokoonpano  
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Liite 1: TOOLin hallituksen kokoonpano 2019  

Jarno Varteva, puheenjohtaja, TOOL Metropolia, 2019-20 
Esa Salmikangas, 1. varapuheenjohtaja, TOOL Jyväskylä, 2019-20 
Leif Östman, 2. varapuheenjohtaja, TOOL Vaasa, 2019-20 

Hallituksen jäsenet  

Jäsen TOOL Varajäsen TOOL valittu kaudelle kaudet 
Ari Ekholm Pori Tomi Hämäläinen Metropolia 2018 2019-20 2.kausi 
Heikki Heiskanen Seinäjoki Alla Lemechkova-

Toivonen 
AHO ry 2018 2019-20 2.kausi 

Lasse Hillman Tampere Vesa Slotte Turku 2018 2019-20 1.kausi 
Susanna 
Kujanpää* 

Oulu Riitta Niemelä* Vaasa 2017 2018-19 3.kausi 

Olli Sankilampi* Kuopio Ari Tuomenlehto* Kuopio 2017 2018-19 1.kausi 

Robert Stolpe* Turku Tommy Nyman* Turku 2017 2018-19 1.kausi 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet merkitty* -merkillä. 
Lisäksi liiton säännöissä hallituksen jäsenien kaudet on rajattu kolmeen.  

 

 

Liite 2: Vaalivaliokunnan kokoonpano 2018  

(valittu syysvaltuustossa 2018)  

Timo Tommila, puheenjohtaja, SAMK 
Tapani Järvenpää, Metropolia 
Juhani Rouvali, Savonia 
Ville Salmi, Oulu  

  


