HOTORAUDAN VÄÄNTÄJIEN KORKEA RAATI

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry
Sitratori 5, 00420 HELSINKI
puhelin (09) 566 0090
tiina.strand@sulvi.fi

Esitys neuvosehdokkaaksi
Ehdokkaamme:
Paikallisyhdistyksestä:
Yhdistyksen nimen lyhenne:
• Yhdistyksen hallitus ja varttuneet neuvokset esittävät,
• Yhdistyksen hallitus esittää,
• Yhdistyksen varttuneet neuvokset esittävät,
• Varttuneet neuvokset muista paikallisyhdistyksistä esittävät,
että oheisissa Liitteissä 1 ja 2 tarkemmin esitelty ehdokkaamme saisi kunnian liittyä
(Tarpeettomat vaihtoehdot ja tämäkin sulkulauseke poistetaan esim. yliviivaamalla)

Hotoraudan Vääntäjien Korkeaan Raatiin

Allekirjoittaneet ovat tehneet tämän esityksen sekä tarkistaneet Liitteet 1 ja 2 ja todenneet niissä
esitetyt tiedot paikkansapitäväksi.

Paikka ja aika:
Allekirjoittaja,

Yhdistyksen nimen lyhenne

Allekirjoittaja,

Yhdistyksen nimen lyhenne

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati edellyttää, että ehdotus liitteineen toimitetaan sähköpostilla
sihteerineuvokselle, tiina.strand@sulvi.fi, kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Raadin käsittelyn helpottamiseksi ja moninkertaisen työn vähentämiseksi on suositeltavaa, että ehdotus
liitteineen toimitetaan sähköpostitse. Lisäksi liitteenä toimitetaan ehdokkaalta salassa pidetty kuva (esim.
jpg-muodossa).

Liite 1
Allekirjoittaneet julkituovat esityksen tueksi ehdokkaasta seuraavat tiedot:

Neuvosehdokkaasta
todennetut tiedot
Täydellinen nimi;
sukunimi, etunimi/-nimet ja ”kutsumanimi”

Syntymäaika- ja paikka
Jäsennumero
Osoite kotiin (täydellinen)
Osoite töihin (täydellinen)
Puhelin
Puhelin töihin
Puhelin, josta elämänkumppanin
tavoittaa

Sähköposti, jolla ehdokkaan
tavoittaa

Perhesuhteet sekä elämän
kumppanin ja lasten nimet
Opinnot ja muu
valmentautuminen ammattiin
Virallinen titteli
Ammattisarka (n.
aikamäärineen ja
tuloksineen)
Tunnustusta kaipaavat ansiot
SuLVIssa ja paikallisyhdistyksessä tms. toiminnassa
Ansiomerkit tai muut tunnustukset SuLVIn ja/tai paikallisyhdistyksen toiminnasta
Mahdollisimman tarkat tiedot
julkisuuden kestävistä
harrastuksista
Muut mahdolliset asiaan
vaikuttavat seikat ja
puoltolauseet

Täyttöruudut alla

Liite 2
Extra-huomioita ehdokkaasta
Rengasta tai värjää ehdokkaan erityisominaisuuksia, jotka ovat selkeästi esiintyviä ja joiden
mainitsemisesta ehdokas ei suivaannu tai muuten ota itseensä.

Neuvosehdokkaan erityisominaisuuksia
Pyylevä

Laiha

Punakka

Pönäkkä

Ronkeli

Suopea

Maltillinen

Kiivas

Hajamielinen

Täsmällinen

Hyvin pukeutuja

Rento pukeutuja

Nöyrä

Voimakastahtoinen

Tahdikas

Vauhdikas

Kohtelias

Epäkohtelias

Sovinisti

Tasapuolinen

Sopeutuva

Villi

Erakko

Seurallinen

Taulukkoa voi täydentää vielä puuttuvilla ehdokasta kuvaavilla määritteillä (esim. viininmaistamisoppaasta).

Lisäksi vielä silmiinpistävää on:
•

Ehdotuksen allekirjoittaneet ovat tarkistaneet myös tämän osan extra-huomioita ehdokkaasta ja
todenneet siinä esitettyjen arviointien vastaavan ehdokkaan habitusta.

