YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 28.6.2021 KLO 18.00
Yhdistyksen yleinen kokous 13.5.2021 ohjeisti hallitusta kutsumaan koolle yleisen kokouksen
sääntömuutosten edistämistä varten. Löydät ylimääräisen kokouksen esityslistan tästä
lehdestä. Kokouksen fyysinen paikka on Humppilassa, ja kokouksessa noudatetaan voimassa
olevia koronaohjeistuksia ja tarpeellisia hygieniamenettelyjä.
Poikkeamislaki (677/2020)* mahdollistaa osallistumisen kokoukseen etäyhteyden välityksellä
myös niille yhdistyksille, joiden säännöt eivät sitä muutoin mahdollista. Tähän perustuen myös
tässä kokouksessa jäsenen on mahdollista edustaa itseään etäyhteyden välityksellä. Oheen on
kerätty muutamia huomioitavia asioita kokoukseen liittyen. Etäyhteydellä voit edustaa
kokouksessa vain itseäsi. Valtakirjoja voi jättää ainoastaan kokoukseen fyysisesti osallistuville.
Etäyhteys toteutetaan Teams-yhteydellä. Linkki kokoukseen jaetaan ennakkoilmoittautumisten
perusteella.
Ennakkoilmoittautuminen
Lähetä sähköpostia viimeistään keskiviikkona 23.6.2021 klo 21 mennessä osoitteeseen:
johanna.valtanen@live.com
Kerro viestissäsi etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoitteesi. Kerro myös, oletko
osallistumassa kokoukseen paikan päällä vai etäyhteyden välityksellä. Paikan päälle
ilmoittautuneille jaetaan myös etäyhteyslinkki mahdollisten esteiden varalta. Kokouslinkki
lähetetään annettuun sähköpostiin viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä sunnuntaina
27.6.2021. Annettuja tietoja ei käytetä muuhun kuin ylimääräisen kokouksen käytännön
järjestelyihin ennen kokousta ja kokouksen aikana sekä osanottajien toteamiseen.
Ilmoittautuneiden voimassa oleva jäsenyys ja äänioikeus tarkistetaan ilmoittautumisen jälkeen
ennen kokousta. Myöhässä tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Kokouspäivän käytännöt
Kokouspäivänä etäyhteys avataan klo 17.30 alkaen. Varmista ennen kokouksen alkua, että saat
yhteyden auki ja yhteyden ääniasetukset toimivat laitteellasi. Kokouksen alussa todetaan
läsnäolijat, joten varaudu tähän vähintään ääniyhteydellä. Koska mahdolliset äänestyslinkit
jaetaan sähköpostiin, saman yhteyden takana voi olla useampi kuin yksi osallistuja.
Kokouksen aikana suositellaan käytäntöä, jossa osallistujien mikrofonit ovat avoinna vain oman
puheenvuoron aikana. Mikäli kokouksen puheenjohtaja ei huomaa jätettyä
puheenvuoropyyntöä, on hyvä tässä tapauksessa keskeyttää ja huomauttaa asiasta.
Äänestäminen tapahtuu kokouksen aikana sähköpostiin jaettavien linkkien kautta.
Äänestämiseen liittyvät ohjeet käydään läpi kokouksessa. Äänestämisessä käytetään Googlen
lomakepohjaa. Äänestäminen on jaetun linkin kautta mahdollista vain kerran ja äänestyslomake
ei kerää vastaajien sähköpostitietoja. Näin vastaajaa ja annettua ääntä ei voida yhdistää.
Äänestämisessä käytetään äänestysaikaa, eli jokainen äänestys on avoinna vain ilmoitetun ajan
ja tässä ajassa annetut äänet otetaan huomioon äänestyksen tuloksessa.
Mikäli ennen kokousta herää kysymyksiä kokoukseen liittyen, ota yhteyttä Johanna Valtaseen,
johanna.valtanen@live.com.
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

* Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä
muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

