
15.9.2022
2Info 

SCL Syyskokousviikonloppu 15.–16.10.2022 

LAUANTAI 15.10. 

klo 10.00–12.00 

klo 13.00–17.00 

klo 17.30–19.00 

Lämpimästi tervetuloa Suomen Cheerleadingliiton syyskokousviikonloppuun, joka järjestetään 

15.-16.10.2022 Lapland Hotels Tampere -hotellissa osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 
Tampere. Viikonloppuna järjestetään syyskokouksen lisäksi strategiaseminaari, aluetapaamisia 

sekä seurakehittäjän ajankohtaisten asioiden tilaisuus. Lauantai-iltana on lisäksi mahdollisuus 

osallistua omakustanteisesti yhteiselle seura- ja liittotoimijoiden illalliselle. 

Varsinaiseen syyskokoukseen toivotaan jäsenyhdistysten valtuutettujen kokousedustajien 
ennakkoilmoittautuminen perjantaihin 14.10 mennessä joko tämän sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta tai sähköpostitse liiton talous- ja hallintokoordinaattorille 
osoitteeseen wilhelm.stenbacka@scl.fi. Syyskokouksen ilmoittautumisesta tarkemmin liitteenä 
olevassa syyskokouksen kutsussa. 

Strategiaseminaariin, aluetapaamisiin sekä seurakehittäjän ajankohtaiset -tilaisuuteen toivotaan 
alustavat ilmoittautumiset tällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella perjantaihin 14.10.2022 
mennessä. Viikonlopun tilaisuudet järjestetään live -tapaamisina Tampereella, 
lauantaiaamupäivän Seurakehittäjän syksyn ajankohtaiset -tilaisuus on ohjelmassa ainoa, johon 
voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Yhteiselle liittotoimijoiden ja seuratoimijoiden illalliselle ilmoittautuminen tulee tehdä 
viimeistään tiistaina 4.10, ilmoittautumislinkki ja lisätiedot alempana. 

Seurakehittäjän syksyn ajankohtaiset 
Syyskokousviikonlopun avaustilaisuudessa SCL:n seurakehittäjä Niklas Hagel valaisee 

seuratoiminnan ajankohtaisia aiheita syksyllä 2022. Käsiteltävinä teemoina ovat muun 

muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 Seuratuen haku, seuratoiminnan 

ajankohtaiset koulutukset sekä Tähtiseura-konseptin ajankohtaiset kuulumiset. 

Tilaisuudessa myös seuratoimijoilla on mahdollisuus nostaa keskusteluun omia 

ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä.  Seurakehittäjän syksyn ajankohtaiset – tilaisuuteen voi 

osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä.  

Etäsallistumislinkki 

Strategiaseminaari 
Suomen Cheerleadingliitto kutsuu seuratoimijat lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan liiton 

strategiatyöhön.  Strategiaseminaarin kantavana teemana on lajin ja liiton 

arvokeskustelu sekä tulevaisuuden kehittämiskohteet, johon liitto toivoo seuratoimijoilta 

aktiivista osallistumista.  Seuratoimijoilla on strategiaseminaarissa mahdollisuus tuoda omia 

näkökulmia esiin liiton tulevaisuuden kehittämistyötä silmällä pitäen.

SCL Aluetapaamiset 
Syyskokousviikonlopun yhteydessä on mahdollisuus toteuttaa liiton jäsenseurojen 

aluetapaamisia. Tule mukaan keskustelemaan alueellisen yhteistyön kehittämisestä 

yhdessä alueen muiden seurojen kanssa. Kunkin alueen aluevastaava tiedottaa erikseen 

alueensa seuroja mahdollisesta aluetapaamisesta syyskokousviikonlopun yhteydessä.

https://q.surveypal.com/Valtakirjakysely-SCL-syyskokous-2022---16.10.2022/0
https://q.surveypal.com/Valtakirjakysely-SCL-syyskokous-2022---16.10.2022/0
mailto:wilhelm.stenbacka@scl.fi
https://q.surveypal.com/Muut-tilaisuudet--SCL-syyskokousviikonloppu-15-16.10.2022
https://us02web.zoom.us/j/86969697473
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klo 19.30– 

SUNNUNTAI 16.10 

klo 9.40–10.00 

klo 10.00–12.00 

--- 

Majoitus 

Kokousmateriaalit 

Seuratoimijoiden yhteinen illallinen 
Seuratoimijoiden yhteinen illallinen järjestetään tänä syksynä muutaman vuoden tauon jälkeen. 
Tule mukaan syömään, istumaan iltaa ja tapaamaan vapaamuotoisesti muiden seurojen 
edustajia sekä liiton toimihenkilöitä ja luottamustoimisia! Illalliselle osallistuminen on 
omakustanteista. Yhteisen illallisen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 4.10. 
Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumislomakkeessa.  Ryhmämenu on 
nähtävissä täällä. Liitto tekee pöytävarauksen Lapland Hotelsin Dabbal -ravintolasta 4.10 
mennessä ilmoittautuneiden määrän perusteella.   

Valtakirjojen tarkastus 

Suomen Cheerleadingliitto ry. syyskokous 

Olemme varanneet Lapland Hotels Tampereelta erillisen kiintiön, josta jokainen osallistuja voi 

varata ja maksaa huoneensa itse. 

Lapland Hotelsin majoitustarjous SCL:n syyskokousta varten: 
164 € / yhden hengen huone / vrk / Misty Comfort -huone 
184 € / kahden hengen huone / vrk / Misty Comfort -huone 

Huonevaraukset tehdään joko puhelimitse +35833830000 tai sähköpostilla 

tampere@laplandhotels.com. Varausta tehtäessä tulee mainita kiintiön nimi: SCL 2022  

Majoitusvaraukset tehdään joustavin varausehdoin, joiden mukaan varaukselle pätee kuluton 
muutos- ja peruutusoikeus tulopäivään klo 18.00 asti. Varaukset kiintiöstä tarjoushinnoin 
25.9.2022 asti, jonka jälkeen päivän majoitushinnoilla ja varausehdoilla.  
--- 
Kokoushotellin läheisyydessä olevasta Scandic Hotel Tampere Station -hotellista kokousvieraat 
voivat varata majoituksen seuraavilla tarjoushinnoilla: 
109 € / yhden hengen huone 
129 € / kahden hengen huone 

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: 
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSUO151022. Varaukset voi tehdä 
varaustunnuksella BSUO151022 myös puhelimitse +35833398000 tai sähköpostitse 
tamperestation@scandichotels.com. 

Huoneet ovat varattavissa 01.10.2022 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. Jokainen 

majoittuja varaa ja maksaa oman majoituksensa. 

Kokousmateriaalit toimitetaan etukäteen sähköpostitse kaikille Suomen Cheerleading- liitto ry:n 
jäsenille ja jäsenseuroille. Mikäli haluatte, että materiaali toimitetaan seurallenne postitse, 
ilmoittakaa siitä 30.9.2022 mennessä joko puhelimitse SCL:n toimistoon, puh. 0503766225, tai 
sähköpostitse office@scl.fi. 

https://q.surveypal.com/Seuratoimijoiden-illallinen--syyskokousviikonloppu-15.10.22
https://sclry-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wilhelm_stenbacka_scl_fi/EbmZqo88BGlPoeDv_-WahCwBei88QeMo7quu2Sc6Fv94dQ?e=SObhRU
https://sclry-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wilhelm_stenbacka_scl_fi/EbmZqo88BGlPoeDv_-WahCwBei88QeMo7quu2Sc6Fv94dQ?e=SObhRU
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSUO151022
mailto:office@scl.fi
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Luottamustoimisten 
valinnat 

Syyskokouksessa valitaan Suomen Cheerleadingliitto ry:n hallitukseen uudet jäsenet 
kaksivuotiskaudelle erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat hallituksen 
jäsenet Tiina-Mari Asikainen, Maiju Hautamäki ja Pieta Salonen. Lisäksi erovuorossa on 
hallituksen varajäsen Annica Sällylä. 

Kokousedustajien valmistautumisen helpottamiseksi, kootaan hallitusehdokkaista esittelyt 
kokousmateriaalin yhteyteen. Ehdokaskoontia varten toivomme, että seurat lähettävät 
lyhyet esittelyt niistä seuransa jäsenistä, jotka ovat asettumassa ehdolle syyskokouksessa. 
Esittelytekstissä kukin ehdokas voi vapaamuotoisesti kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja/tai 
kiinnostuksen kohteistaan liittyen työskentelyyn liittohallituksessa. Esittelytekstit toivotaan 
lähetettävän tiistaihin 4.10 mennessä puheenjohtaja Riikka Taivassalolle sähköpostitse
osoitteeseen riikka.taivassalo(a)scl.fi. Lisätietoja kiinnostuneille antaa puheenjohtaja Riikka 
Taivassalo sähköpostitse. 

Syyskokouksen 
käytännöt 

Syyskokoukseen osallistuvalla jäsenyhdistyksen kokousedustajalla tulee olla yhdistyksen 
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön / henkilöiden myöntämä valtakirja, jolla hän osallistuu 
kokoukseen ja käyttää yhdistyksen äänimäärää. Mikäli kokoukseen osallistuu seuran 
nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, hän allekirjoittaa seuransa valtakirjan itse. Esimerkiksi 
monilajiseurassa valtakirjaan vaaditaan emäseuran nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön / 
henkilöiden allekirjoitukset, ei lajijaoksen tai alajaoston puheenjohtajan allekirjoitusta, mikäli 
tällä ei ole koko yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta. Valtakirjojen tarkistus alkaa 
kokouspäivänä 20 minuuttia ennen kokouksen alkua ja samalla jaetaan yhdistyksen 
äänimäärään oikeuttavat äänestyslipukkeet mahdollisia äänestyksiä varten.  

Kysymykset ja 
tiedustelut

Kysymykset ja tiedustelut syyskokousviikonloppuun ja sen järjestelyihin liittyen voi 
osoittaa liiton talous- ja hallintokoordinaattorille Wilhelm Stenbackalle. 
wilhelm.stenbacka@scl.fi / 0503766225.

mailto:wilhelm.stenbacka@scl.fi



