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Hyvä Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsenseura 
 
Kutsumme Teidät Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, 
joka tänä vuonna pidetään 
 
Aika Lauantaina 20.11.2021 klo 18:00  
 Paikka Auran nuortentalo, Kirkkotie 256, 21370 Aura 
 
Kutsu on lähetetty jäsenrekisterin tietojen pohjalta ja julkaistaan myös Suselin nettisivuilla, 
josta sekä kutsu että valtakirja on ladattavissa. Yhdistykset voivat valtuuttaa myös yhteisiä 
kokousedustajia, mutta äänestyksessä edustaja voi äänestää enintään kahdella 
valtuutuksella.  
 
 

Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen viimeistään ke 17.11.2021 sähköpostitse puheenjohtaja@susel.fi. 
Kokoukseen voi poikkeuksellisesti osallistua myös etäyhteydellä, vaikka sääntöihimme sitä 
ei ole vielä erikseen kirjattu. Sääntömuutos kokouksen asialistalla. Kokouslinkki toimitetaan 
ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeineen (Microsoft Teams). 
 
Noudatamme viranomaisten antamia suosituksia ja ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen ja 
saatamme joutua rajaamaan paikan päällä osallistuvien määrää riippuen kokousajankohtana 
voimassa olevista suosituksista ja ohjeista.  
 
 

Ehdokasasettelu 
 
Seuratanssiliiton hallitus on päättänyt toteuttaa ehdokasasettelun. Ehdokkaat hallituksen 
puheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tulee ilmoittaa 
ehdokasasettelulomakkeella 17.11.2021 mennessä. Päätöksen ehdokasasettelusta ja  
äänioikeuden käyttämisestä tulee noudattaa jäsenseuran sääntöjä - useimmiten seuran 
jäsenkokous valitsee edustajat järjestöelimiin. Päätöksestä tulee tarvittaessa esittää 
pöytäkirjanote. 
 
Hallitus toivoo, että ehdokkaaksi asetettu henkilö saapuu vuosikokoukseen ja esittää 
näkökantojaan hallitustyöskentelyssä tärkeinä pitämistään asioista. Ehdokkaan läsnäolo 
on suotavaa myös vastavalitun hallituksen mahdollisen järjestäytymiskokouksen pitämiseksi 
heti vuosikokouksen jälkeen. 
 
Nykyisen hallituksen jäsenet: 
 
Surakka Martti  (2020-2021), puheenjohtaja, erovuorossa 
Tillonen Terhi  (2021-2022), varapuheenjohtaja 
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Koski Vesa  (2020-2021), erovuorossa 
Mustajärvi Matti (2021-2022)    
Rusi Henna  (2021-2022)   
Salvinen Maarit (2021-2022)   
 
 
Varajäsenet: 
 
Akkanen Sanna (2021) 
Filpus Kari   (2021) 
Rantanen Turo  (2021) 
 

 
Sääntömuutos 
 

Ehdotetaan muutettavaksi liiton sääntöjen 1§ ja 7§:iä. 
 
Muutetaan sääntöjen 1§:n ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti (muutos lihavoituna): 
“Liiton tarkoituksena on toimia seuratanssia harrastavien tanssiseurojen keskusliittona sekä 

 kehittää ja vaalia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti seuratanssikulttuuria.” 
 
Lisätään 7§:ään uusi virke: 
“Liiton kokoukseen voi osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös 

 tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.” 
 

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 on nähtävissä paikan päällä.  
 
 
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 
Hallitus 


