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SYYSKOKOUSKUTSU JÄSENYHDISTYKSILLE 

 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen 

syyskokoukseen, joka pidetään etäyhteyksin sunnuntaina 23. lokakuuta 2022 klo 

13.00 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 12.00 - 12.30). 

Täyttääksemme yhdistyslain velvoitteet olemme varanneet kokoukselle virallisen 

fyysisen paikan Sporttitalolla osoitteessa Valimotie 10, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokousmateriaalit ladataan liiton verkkosivulle https://www.dancesport.fi/tietoa-

liitosta/jasenkokoukset sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kokouspäivää. 

 

** 

Jotta voimme täyttää yhdistyslain velvoitteet, kokoukselle on asetettu virallinen 

fyysinen paikka. Koska haluamme kuitenkin huolehtia mahdollisimman hyvin kaikkien 

meidän terveydestämme sekä mahdollistaa useampien jäsenyhdistysten osallistuminen 

kokoukseen, kannustamme jokaista kokoukseen osallistuvaa jäsenyhdistystä 

käyttämään etäosallistumismahdollisuutta.  

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä 

voivat edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet. 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa useita 

kokousedustajia käyttämään äänivaltaansa. Etäkokouksen sujuvoittamiseksi 

suosittelemme kuitenkin, että kukin yhdistys valtuuttaisi vain yhden 

kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään. Viralliseksi kokousedustajaksi 

kannattaa valita henkilö, joka osaa käyttää Teams-etäkokousyhteyttä. 

Virallinen jäsenyhdistyksen kokousosallistuminen edellyttää 

ennakkoilmoittautumista keskiviikkoon 19.10.2022 klo 15 mennessä osoitteessa: 

https://forms.gle/XBMGgfEZzUapXSDm7   

https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset
https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset
https://forms.gle/XBMGgfEZzUapXSDm7
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sekä valtakirjan toimittamista samalla aikataululla, ke 19.10.2022 klo 15 mennessä 

osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi. 

Linkki etäkokoukseen toimitetaan suoraan virallisille kokousedustajille sähköpostitse 

em. ennakkoilmoittautumislomakkeella mainittuun osoitteeseen Teams-

kokouskutsuna noin tunti ennen kokouksen alkua, jolloin käynnistyy myös valtakirjojen 

tarkastus. 

 

** 

Syyskokouksessa tehdään jälleen henkilövalintoja liittohallitukseen. Seurojen 

kokousvalmistautumisen helpottamiseksi ehdokkaista kootaan esittelyt 

kokousmateriaaleihin.  

Ehdokaskoontia varten toivomme, että lähettäisitte liiton toimistoon lyhyet esittelyt 

niistä seuranne jäsenistä, jotka ovat asettumassa ehdolle syyskokouksessa. 

Esittelytekstissä kukin ehdokas voi vapaamuotoisesti kertoa taustastaan ja 

kiinnostuksen kohteistaan liittohallituksen työskentelyssä. Toivottu pituus on noin puoli 

sivua, ja valmiit esittelytekstit lähetetään osoitteeseen toimisto(at)tanssiurheilu.fi 

viimeistään 5.10.2022.  

Toki on hyvä muistaa, että ehdolle saa asettua myös kokouksessa ilman 

ennakkoilmoittautumista tai -esittelyä. Toivomme joka tapauksessa aktiivisia ja 

työskentelemään valmiita sekä eri-ikäisiä, eri sukupuolta edustavia ja eritaustaisia 

henkilöitä asettumaan ehdolle. 

 

Helsingissä, 11. päivänä syyskuuta 2022 

SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY 

 

Liittohallitus 


