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Katse suuntautuu toiveikkaana ja luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Uudet tuulet
puhaltavat ja vuosi 2021 tuo muutoksia myös Suomelan toimintaan.
Ajankohtaisia asioita tässä kirjeessä:
- uusia tekijöitä erovuorossa olevien tilalle
- yhdistyksen sääntömuutos
- jäsenrekisteri- ja tietoturva
- jäsenten yhteystiedot ajan tasalle
- Suomela 30 v.
Kuluneen vuoden koettelemuksista huolimatta suuntaamme katseemme tulevaisuuteen
toiveikkaana, täynnä intoa ja tekemisen tarmoa. Olkoon alkanut vuosi meille kaikille edellistä
parempi.
Ylpeänä toteamme, että jo 30 vuoden ajan Suomela on yhdistänyt meitä suomalaisia yhteisen
tekemisen ja toiminnan pariin. Upeat ja osaavat ihmiset ovat hallitusvastuussa sekä ryhmien
vetäjinä toimiessaan vieneet yhdistystämme hienosti eteenpäin tehden Suomelaa tunnetuksi niin
täällä kaikkien rakastamalla Aurinkorannikolla kuin myös kotisuomessa.
Etsimme puheenjohtajaa ja jäseniä hallitukseen erovuorossa olevien tilalle.
Puheenjohtajan lisäksi mm. sihteerin-, rahastonhoitajan- ja sali-isännän tehtävät tarvitsevat uuden
tekijän.
Oletko itse kiinnostunut, tai tiedätkö henkilöä, joka haluaa olla kanssamme viemässä
yhdistystämme uudelle vuosikymmenelle ja uusien haasteiden pariin! Tehtäviin ei vaadita
ennestään yhdistyksen jäsenyyttä, mutta sen toiminnan tunteminen auttaa hahmottamaan
tehtävien luonnetta. Toimintaamme perehtyneiden henkilöisen avustaman tehtävien haltuun otto
sujuu vaivattomasti.
Ole rohkea, ota yhteyttä 19.1.2021 mennessä! Tiedustelut ja yhteydenotot Seppo Moilanen
varapj@suomela.info
Yhdistyksen sääntömuutos, uudet säännöt astuivat voimaan 1.1.2021
Yhdistyksen sujuvan toiminnan kannalta tarpeelliseksi katsottu sääntömuutos tuo mukanaan
seuraavat jäsenistöä koskevat muutokset:
1. Tilikausi ja jäsenkausi tulevat jatkossa olemaan kalenterivuosi
2. Vain yksi yleiskokous maaliskuun loppuun mennessä, jossa valitaan mm. puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet, hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma.
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Jäsenrekisteri ja tietoturva
Jäsenrekisteri- ja tietoturva-asioita hoitaa varapuheenjohtaja Seppo Moilanen
varapj.suomela@info
Jäsenten yhteystiedot ajan tasalle
Jäsenkirjettä lähetettäessä on ilmennyt ongelmia joidenkin sp-osoitteiden kohdalla, joko niin että
osoite on muuttunut tai se puuttuu kokonaan. Joissain tapauksissa sähköpostilaatikko palvelimella
saattaa olla täynnä.
Ajantasaisten jäsentietojen saaminen edellyttää, että jäsenten yhteystiedot ovat ajan tasalla
yhdistyksen rekisterissä. Ilmoittamalla; jäsennumeron, nimen sekä sp-osoitteen jäsenrekisterin
hoitajalle rekisteri@suomela.info (Seppo Moilanen) varmistat että saat ajantasaiset
jäsentiedotteet.
Yhdistyksen 30 v. juhla 21.3.2021
Juhlavalmistelut ovat alkaneet täydellä tohinalla mutta ei hätää, vielä ennätät mukaan tekijöiden
joukkoon. Tiedustelut info@suomela.info Tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Aurinkoisin ja iloisin terveisin
Hallitus

