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LIITTOKOKOUSKUTSU  
 
Helsinki: 5.4.2022  
 
SUOMEN MOOTTORILIITTO RY:N LIITTOKOKOUS 2022 
 
Aika: 11. päivä toukokuuta 2022, klo 17.00  
Paikka: Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki, Kokoustila Kuution auditorio, Zoom-työympäristö, Hejmo-
äänestyspalvelu 
 
Suomen Moottoriliitto ry:n hallitus kutsuu jäsenkerhot vuoden 2022 viralliseen liittokokoukseen, joka pi-
detään 11.05.2022 Helsingissä, osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400, kokoustila Kuution auditoriossa. 
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 14 § mainitut asiat.  
 
Liittokokoukseen voi osallistua SML:n sääntöjen mukaan myös etäyhteydellä. Kokouksen läpi-
viemiseksi käytetään etäyhteyksien osalta Zoom -palvelua.  
 
Kokouspäivän ohjelma:  
 
klo 17.00 ilmoittautuminen ja kirjautuminen  
klo 17.30 SML:n liittokokous  
 
Liiton sääntöjen 15 § mukaan:  
Jäsenyhdistyksellä, joka on liittokokousvuotta edeltävän vuoden joulukuun 1. päivään mennessä ilmoit-
tanut jäsenmääränsä SML:lle ja joka on liittokokousvuoden tammikuun 31. päivään mennessä suoritta-
nut kaikki SML:lle tulevat edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsen- ja muut maksut, on 
oikeus ilmoittaa liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa. SML:n hallituksen jäseniä ei voida valita 
edustajiksi. Hallituksen jäsenillä on osallistumisoikeus kokoukseen. 
 
Kullakin jäsenyhdistyksellä on edustajansa kautta yksi (1) ääni yhdistyksen kutakin alkavaa sataa (100) 
jäsentä kohden. Jäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon ne jäsenet, jotka jäsenyhdistys on ilmoit-
tanut edellisen vuoden joulukuun 1. päivään mennessä.  
 
Jäsenyhdistys voi kokouksessa edustaa valtakirjalla yhtä toista SML:n jäsenyhdistystä. 
 
Kaikissa kokouksen äänestyksissä paikan päällä tai etäyhteyksien kautta käytetään Hejmo -
äänestystyökalua. Jokaisella äänenkäyttäjällä, etäyhteydellä tai paikan päällä, tulee olla oma tie-
tokone tai mobiililaite käytettävissä äänestystä varten. 
 
Kokoukseen osallistuvien edustajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen 6.5.2022 men-
nessä osoitteessa 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcuqsrTguHdAQUeeahry9xrSwtB7Xnwa2 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan, mikäli jäsenkerhon valtuuttama edustaja osallistuu ko-
koukseen etäjärjestelyin. 
 
 

http://www.moottoriliitto.fi/
mailto:first%20name.surname@moottoriliitto.fi
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcuqsrTguHdAQUeeahry9xrSwtB7Xnwa2
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HUOM! 
Ilmoittautumisen lisäksi jäsenyhdistyksen täytetty valtakirja tulee toimittaa 6.5.2022 mennessä 
osoitteeseen office@moottoriliitto.fi. Mikäli kerho edustaa jotain toista yhdistystä, on myös tä-
män yhdistyksen valtakirja lähetettävä 6.5.2022 mennessä osoitteeseen office@moottoriliitto.fi. 
Valtakirja löytyy tämän liittokokouskutsun liitteenä. 
 
Lisätietoja ilmoittautumisesta voi tiedustella osoitteesta office@moottoriliitto.fi   
 
Etäyhteydellä osallistuville kokousedustajille toimitetaan kokouksen Zoom- kirjautumistunnukset 
valtakirjassa äänenkäyttäjäksi ja toiseksi edustajaksi nimetyille henkilöille.  
 
Hejmo -äänestystunnukset toimitetaan kaikille kokoukseen ilmoittautuneille, jäsenyhdistysten 
äänenkäyttäjille. Kaikki kokouksen äänestykset toteutetaan Hejmo -äänestyspalvelun kautta. 
 
Kirjautumistunnukset ja ohjeet toimitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Jäsenyhdistysten valtuutetut edustajat voivat testata omia tietoliikenneyhteyksiään ja Zoom- ja 
Hejmo -palvelujen käyttöä 9.5.2022 järjestettävässä testaustilaisuudessa. Tilaisuuden tarkemmat 
tiedot julkaistaan SML:n verkkosivuilla. 
 
 
Liitteenä kokouksen valtakirjalomake ja kokouksen vaalijärjestys äänestämistä varten. 
 
 
KUNNIOITTAEN 
SUOMEN MOOTTORILIITTO –  
FINLANDS MOTORFÖRBUND ry  
 
 
Ville Salonen  
Pääsihteeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moottoriliitto.fi/
mailto:first%20name.surname@moottoriliitto.fi
mailto:office@moottoriliitto.fi
mailto:office@moottoriliitto.fi
mailto:office@moottoriliitto.fi
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SML:n liittokokouksen 2022 äänestys–ja vaalijärjestys 
 
 
Liite etäosallistumisen ja äänestyksen ohjeisiin Suomen Moottoriliitto ry:n vuoden 2022 liittoko-
kousta varten 
 

1. Suomen Moottoriliitto ry hallitus on hyväksynyt tämän äänestys –ja vaalijärjestyksen 

ja se koskee yhdistyksen sääntömääräistä liittokokousta 11.5.2022. 
 

2. Tähän kokoukseen voidaan osallistua vain paikan päällä tai etäjärjestelyin tässä vaalijär-

jestyksessä mainittuja tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Osallistuminen edellyttää ko-

kouskutsun mukaista ennakkoilmoittautumista Zoom -järjestelmään osoitteessa  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcuqsrTguHdAQUeeahry9xrSwtB7Xnwa2 

 

sekä valtakirjan toimittamista SML:n toimiston osoitteeseen office@moottoriliitto.fi  

6.5.2022 mennessä. 

 
3. Valtuutetut kokousedustajat voivat kokouksen aikana osallistua joko paikan päällä tai 

etäyhteydellä kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen, mukaan lukien mahdolliset 

henkilövaalit.  

 
4. Etäyhteydellä kokoukseen osallistutaan käyttämällä Zoom -kokouspalvelua.  

 

5. Kaikissa äänestystilanteissa kokouspaikalla tai etäyhteydellä äänet annetaan Hejmo- ää-

nestyspalvelun kautta. Jokaisella osallistujalla paikan päällä tai etäyhteyden kautta tulee 

olla käytettävissä oma tietokone tai mobiililaite äänien antamista varten. 

 

6. Jokaisella jäsenyhdistyksen valtuuttamalla äänenkäyttäjällä on käytössä SML:n sääntö-

jen jäsenyhdistykselle määrittelemä äänimäärä, joka perustuu edustajan valtuuttaman jä-

senyhdistyksen jäsenmäärään. Yhdistyksellä on yksi ääni jokaista alkavaa 100:aa jäsen-

tä kohti. Hejmo -äänestyspalveluun määritellään SML:n toimesta etukäteen jokaisen 

edustajan äänimäärä.  

 

7. Jos kerho käyttää valtakirjalla toisen jäsenyhdistyksen äänioikeutta, toimitetaan edusta-

jalle myös toisen kerhon tunnukset, äänioikeuden käyttämistä varten. 

 
8. Etäyhteydellä osallistuvat kokousedustajat voivat pyytää puheenvuoroja Zoom-

työympäristössä. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kes-

toa, jos kokouksen tilanne sitä vaatii. 

 

http://www.moottoriliitto.fi/
mailto:first%20name.surname@moottoriliitto.fi
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcuqsrTguHdAQUeeahry9xrSwtB7Xnwa2
mailto:office@moottoriliitto.fi
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9. Kokoukselle valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden 

seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa. Tekniseksi sihtee-
riksi esitetään Petri Niemelää. 
 
 

10. Osallistumisoikeus perustuu ennakkoilmoittautumiseen ja osallistuminen todennetaan 

etäyhteyden osalta valtuutetuille toimitetun henkilökohtaisen kirjautumisen kautta. Edus-

tajan henkilökohtaiset tunnukset Zoom- ja Hejmo-palveluun muodostetaan käyttämällä 

jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttaman kokousedustajan sähköpostiosoitetta. Sähkö-

postiosoite ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

11. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys.  

Kokous keskeytetään, kunnes yhteys on palautettu.  
 
 
 
Ville Salonen 
Pääsihteeri 
Suomen Moottoriliitto ry 
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VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme seuraavat yhdistyksemme  
 
jäsenet toimimaan vira l l is ina l i i t tokokousedustaj ina  
 
SUOMEN MOOTTORILIITTO–FINLANDS MOTORFÖRBUND ry :n  
  
sääntömääräisessä virall isessa l i i t tokokouksessa  
 
11.05.2022. k lo 17.00.  Kokous järjestetään fyysisest i osoit teessa Nui ja-
miestent ie 7, 00400 Helsingissä, kokousti la Kuution auditor iossa sekä 
etäyhteydessä Zoom-palvelun ja Hejmo-äänestyspalvelun kautta.  

 
 
_____________________________________________  
Äänioikeuden käyttäjä   Toinen edustaja  

 
_____________________________________________ 
Äänioikeuden käyttäjän sähköpostiosoite k ir jautumista varten 

 
 
___________________________  
Paikka ja aika 

 
 
 
KERHO / SEURA 
    

 
 
_____________________________________________  
Yhdistyksen virall inen al lekir joitus  

 
 
 
 
nimen selvennys   nimen selvennys 

 

http://www.moottoriliitto.fi/
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