KOKOUSKUTSU
Kutsumme Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n jäsenseurat sääntömääräiseen
kevätkokoukseen keskiviikkona 28.4.2021 alkaen kello 18.00 osallistumaan etänä tai
Helsingissä kokoukseen.
Paikka: Ensisijainen osallistuminen etänä ZOOM-yhteydellä.
Sporttitalo, Sininen Aula, Valimotie 10 00380 Helsinki, 5. kerros
Linkki toimitetaan ilmoittautumisten mukaisille kokousedustajille
sähköpostiosoitteeseen.
Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset asiat ja kokousasiakirjoihin voitte
tutustua tarkemmin liiton www-sivuilla sekä asiakirjat ovat kutsun liitteenä:
https://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/liittokokoukset2/

Kokouksessa alustajana Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön
johtaja Jaana Laurila
Ennen varsinaisten sääntömääräisten asioiden käsittelyä saamme arvovaltaisen vieraan
Olympiakomiteasta. Jaana Laurila tulee kokouksen alkuun kertomaan Olympiakomitean
seura- ja jäsentoimintayksikön toiminnasta ja tilaisuudessa on myös mahdollisuus kysyä
Jaanalta kysymyksiä. Jaanan osuus on kokouksen alussa, jonka jälkeen siirrymme
sääntömääräisiin asioihin.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
Koronapandemian vuoksi kevätkokousjärjestelyt ovat normaalista poikkeavat.
Ensisijainen osallistumistapa on etäosallistuminen. Valtakirjan saaneella etäosallistujalla
on samat oikeudet kokouksessa kuin paikalla olevalla osallistujalla. Osallistujan kannattaa
varautua liittymään kokoukseen noin 10 minuuttia ennen kokouksen alkua.
Toivomme ilmoittautumisia 25.4. mennessä verkkolomakkeella osoitteessa:
https://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/liittokokoukset2/kevatkokous-2021-ilmoittautumine/

Mikäli kokoukseen osallistuja on joku muu kuin seuran puheenjohtaja, tulee
allekirjoitettu valtakirja toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä liitteenä.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettavaan sähköpostiosoitteeseen toimitetaan
kokouslinkki ja osallistumisohjeet maanantaina 26.4.
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Etäosallistumiseen tarvitset tietokoneen/tabletin/puhelimen, jossa toimiva kamera sekä
mikrofoni. Järjestämme ennen kokousta yhden testiajan tiistaina 27.4, jossa voi testata
yhteyden pelaamista eli mikrofonin ja kuvayhteyden toimivuutta. Toimitamme
ilmoittautuneille ohjeet testiajoista erikseen.

Esityslistan ja asioiden kommentointi
Esityslistalle ei ole tullut vuoden aikana jäsenten esittämiä asioita. Esityslistaa ja asioita
voi kommentoida ja esittää puheenvuoropyyntöjä etukäteen osoittamalla ne
toiminnanjohtajalle. Myös kokouksessa on mahdollista kommentoida ja esittää
kysymyksiä. Toivomme mahdolliset varsinaiset vastaesitykset viimeistään maanantain
26.4. aikana, jotta voimme informoida jäsenistöä etukäteen.

Etäkokous kolmatta kertaa
Valitettavasti joudumme kolmannen kerran pandemian vuoksi järjestämään kokouksen
etänä. Toisaalta tämä on liitollemme oiva mahdollisuus saada mukaan laajemmin
seurakenttää ja osallistuminen myös kauempaa kokouspaikkaa on helpommin
mahdollista.
Vaikka tämä on jo kolmas etäkokouksemme, toimintatapa ei ole silti vielä vakiintunut.
Toivomme aktiivista osallistumista sekä kärsivällisyyttä. Ensimmäisestä etäkokouksesta jäi
palautteiden mukaan hyvä kokemus osallistujille. Olkaa rohkeasti yhteydessä
toiminnanjohtajaan, mikäli asia aiheuttaa kysymyksiä ja mikäli osallistumisesta on jotain
kysyttävää.
Tervetuloa kokoukseen!
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n puolesta,
Jussi Järventaus
Puheenjohtaja
Lisätietoja:
Hannu Hämäläinen
Toiminnanjohtaja
0413100721
hannu.hamalainen@smsl.fi
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