
 

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry 

Finska rullstolsdansförbundet RUDAF rf  

SYYSKOKOUSKUTSU 
                 

                                                                                                             

Kouvolassa 

23.10.2021 

Liiton jäsenille: 
  

Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n varsinaiset jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen 

syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 6.11.2021 alkaen klo 16.00. 

Kokoukseen voi osallistua joko läsnäolevana tai etäyhteydellä. 

Huom! Kokous alkaa, kun Kuopio Tanssii ja Kelloo -kilpailun palkintojenjako on saatu 

päätökseen ja kokousvalmistelut sen jälkeen tehtyä. Aikaisintaan siis klo 16.00, mutta liitto 

pidättää oikeuden muutoksiin, mikäli kilpailun aikataulu venyy. 

Fyysinen kokous: 
Kokous järjestetään Hatsalan koululla, os. Opistotie 5, 70210 Kuopio, Kuopio Tanssii ja 

Kelloo -kilpailun jälkeen. 

 15.30  fyysiset läsnäolijat paikalla 

 16.00  syyskokous alkaa 

Etäkokous: 
Kokousalustana on Zoom. Kerro kokousilmoittautumisen yhteydessä PYTLI ry:n 

jäsenrekisteristä löytyvä nimesi, sekä se sähköpostiosoite, johon haluat kokouslinkin 

vastaanottaa. Tiedot kerätään ainoastaan kokouskutsun lähettämistä varten ja hävitetään 

kokouksen jälkeen. Tarkemmat tekniset ohjeet kokoukseen osallistumiseen ja kokouksessa 

äänestämiseen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

 15.45 kokousalusta aukeaa, liity kokoukseen sähköpostiisi tulleen linkin kautta 

 16.00  syyskokous alkaa 

  



Käsiteltävät asiat: 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten syyskokousasioiden lisäksi seuraavat 

kilpailusääntömuutosesitykset: 

1. Avoimen luokan nimen muuttaminen N-luokaksi. 

2. Sarjanousupisteitä kartuttavien kansainvälisten kilpailujen määritelmän muuttaminen 

3. Unisex-sanan poistaminen sääntöjen sanastosta 

Hallituksen esitys kilpailusääntömuutoksiksi on kokouskutsun liitteenä. 

Syyskokouksen kommentoitavaksi tuodaan myös kansallisten luokittelijoiden ehdotus 

luokittelun organisoimisesta (liitteenä). 

Henkilövalinnat:  
Syyskokouksessa valitaan jäsenet liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kiinnostuksesta 

asettua ehdolle hallitukseen pyydetään ilmoittamaan ennen kokousta osoitteeseen 

toimisto@pyoratuolitanssi.fi. Ehdolle voi kuitenkin asettua vielä kokouksessakin. Oheisesta 

taulukosta ilmenee hallituksen nykyinen kokoonpano sekä ne jäsenet, joiden 

kaksivuotiskausi on tullut täyteen ja jotka ovat erovuorossa.  

Nimi rooli kausi 2021

Timo Pyykkönen puheenjohtaja 2. erovuorossa

Anu Peltonen varsinainen jäsen 2. erovuorossa

Birgitta Starast varsinainen jäsen 2. erovuorossa

Karin Antell varsinainen jäsen 1.

Tuuli Harju varsinainen jäsen / rahastonhoitaja 1.

Harri Kokkonen varsinainen jäsen / varapuheenjohtaja 1.

Pirjo Pappila varsinainen jäsen 1.

Tiina Uimonen varajäsen / sihteeri 1.



ESITYSLISTA 

Liiton syyskokouksen sääntömääräiset asiat:  

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet  

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja  

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

• Kilpailusääntömuutokset 

• Luokittelun uudelleen organisointi 

9. Kokouksen päättäminen 

Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen syyskokoukseen viimeistään to 4.11.2021 klo 16.00 osoitteeseen: 

starastbirgitta1@gmail.com 

Tervetuloa! 
Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry 

Hallitus 

psta Timo Pyykkönen 

puheenjohtaja 

timopyykkonen@pyoratuolitanssi.fi 

 

LIITTEET 

Liite 1: Toimintasuunnitelma suodelle 2022, hallituksen esitys 

Liite 2: Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022, hallituksen esitys 

Liite 3: Kilpailusääntömuutosesitys 

Liite 4: Ehdotus luokittelun organisoimisesta 

Liite 5: Hallituksen nykyinen kokoonpano ja erovuoroiset jäsenet 

Liite 6: Esityslista
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