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Kutsu 
Suomen Cheerleadingliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 

 
Aika  16.10.2022, kokouksen avaus klo 10.00 

   

(valtakirjojen tarkastus alkaen klo 9.40) 
 

Paikka  Lapland Hotels Tampere 
  Yliopistonkatu 44 

33100 Tampere 
 

  SCL:n Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisesti seuraavat asiat:  

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.  
2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin 

jäsenryhmälle seuraavaksi toimintavuodeksi.  
3. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle, aluevastaaville ja valiokunnille 

maksettavista palkkioista.  

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jos tämä on erovuorossa ko. vuonna.  
5. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.  

6. Valitaan kurinpitovaliokunnan jäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi. 
7. Hyväksytään kurinpitosääntöihin esitettävät muutokset. 

8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 

seuraavalle toimintavuodelle.  
9. Keskustellaan liiton toiminnasta ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi 

toimintavuodeksi.  
10. Käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat. 

 
Hallituksen puheenjohtaja sekä liiton kurinpitovaliokunnan jäsenet on valittu vuoden 

2021 Syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle, joten vuoden 2022 Syyskokouksessa kohtaa 

4. tai kohtaa 6. ei toteuteta. 
 

Kokoukseen ilmoittautuminen 
 

Syyskokoukseen toivotaan jäsenyhdistysten valtuutettujen kokousedustajien 

ennakkoilmoittautuminen perjantaihin 14.10 mennessä, joko sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta tai sähköpostitse liiton talous- ja hallintokoordinaattorille 

osoitteeseen wilhelm.stenbacka@scl.fi.  
 

Jäsenyhdistyksen kokousedustajien ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan jäsenseuran 
edustajan tai edustajien nimi / nimet sekä liitetään jäsenyhdistyksen 

nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön joko sähköisesti tai manuaalisesti allekirjoittama 

kokousedustajan valtakirja. Valtakirja tulee olla täytettynä ja toimitettuna, vaikka 
nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö osallistuisi itse kokoukseen yhdistyksensä 

kokousedustajana.  
 

Allekirjoitettu valtakirja tulee olla sähköisesti toimitettuna tai 

ilmoittautumislomakkeeseen liitettynä ennen kokouksen alkua. Vaihtoehtoisesti 
allekirjoitetun valtakirjan voi ottaa mukaan syyskokoukseen (pöytäkirjan tarkastus ennen 

kokousta alkaen klo 9.40). 
 

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenen on viimeistään 21 vrk ennen yhdistyksen syys- 

tai kevätkokousta kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle, mikäli jäsen haluaa 
kokouksessa käsiteltävän tiettyä asiaa. 

https://q.surveypal.com/Valtakirjakysely-SCL-syyskokous-2022---16.10.2022/0
https://q.surveypal.com/Valtakirjakysely-SCL-syyskokous-2022---16.10.2022/0
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Osallistumisoikeus Jäsenyhdistyksillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin kahdella (2) nimetyllä 
varsinaisella edustajalla. Kokouksen sujuvoittamiseksi suosittelemme kuitenkin, että 

kukin yhdistys valtuuttaisi vain yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään.  
 

 Yhdistyksen henkilöjäsenillä on kokouksessa äänioikeus.  
 

Päätäntävaltaa käyttävät jäsenyhdistyksen varsinaiset edustajat. Jäsenyhdistyksen 

edustajana kokouksissa ei voi toimia henkilö, joka on Suomen Cheerleadingliiton 
hallituksen jäsen tai joka on vakinaisesti ko. yhdistyksen palveluksessa. Kukin 

varsinainen edustaja voi edustaa ainoastaan yhtä jäsentä tai jäsenyhdistystä. 
 

 Alustava esityslista on liitteenä. 

 
 

SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY:N HALLITUS 


