
 
 

 

 

OHJE VUOSIKOKOUKSEEN TULEVILLE 

Ennen vuosikokousta: 
 

1. Jokainen jäsen- tai paikallisyhdistys voi lähettää yhden (1) osallistujan vuosikokoukseen, joka on 
kokouksessa yhdistyksensä virallinen edustaja. Tämän poikkeustilanteen (Covid19 epidemian) 
johdosta kokous pidetään yksi päiväisenä. Toivomme, että yhdistykset suosivat valtakirjojen 
käyttöä. 
 

2. AKOL kustantaa kokoukseen osallistujan kokoustarjoilut (mikäli se on mahdollista valtioneuvos-
ton ohjeiden mukaisesti), matkat julkisen (ja järkevimmän) liikenteen mukaan. Ilmoittautumis-
linkki yhdistyksen vuosikokousedustajaksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä.  
 
Kokoukseen osallistuja laskuttaa matkalipun AKOL ry:ltä M2-ohjelman kautta. Ohjeet ohjelman 
käyttämiseen kokousedustaja saa kokouksessa. Päivärahoja ei makseta.  
 
Mikäli julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista tai tämän johdosta tarvitset välttämättä ma-
joitusta (mikäli hotellit ovat auki), olethan ensin yhteydessä puheenjohtaja Maarit Rahkolaan, 
sähköposti maarit.rahkola@akol.fi tai puhelin 040 080 8736 sopiaksesi järjestelyistä etukäteen.  
 
Mikäli kokousta ei voida järjestää lähikokouksena, olemme varautuneet sähköiseen kokoukseen. 
Tähän tarvitsemme varalta kokousedustajan sähköpostiosoitteen (kysytään ilmoittautumislo-
makkeessa), johon kokouslinkki lähetetään. Sähköisestä kokouksesta informoimme lähempänä, 
jos se sitten järjestetään.  
 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä määräytyy 1.1.2020 jäsenrekisterin jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksellä 
on käytössä yksi (1 ) ääni jokaista alkavaa 30:tä jäsentä kohti kokoussalissa ja vaalivaliokunnassa. 
ESIMERKKI: Yhdistys ABC, jossa on jäseniä 84, kokousedustajalla on käytössään 3 kpl ääniä. 
 

4. Yhdistyksen nimeämä edustaja on ilmoittauduttava kokoukseen 15.8. kello 11:30 - 12.45 välisenä 
aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava käytössä olevat mahdolliset yhdistysten an-
tamat valtakirjat ja äänimäärät. Vain virallinen kokousedustaja on läsnäolo-, ääni- ja puheoikeu-
tettu kokouksessa. Hän käyttää päätösvaltaa vuosikokouksessa. Hän toimii yhdistyksen viralli-
sena edustajana vaalivaliokunnassa..  

 
5. Yhdistyksen esitykset hallituksen jäseniksi on lähetettävä kirjallisesti sähköisenä AKOL:n hallituk-

selle viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta la 8.8.2020 klo 13.00 mennessä yhdistyksen 
tiedottajalle Kimmo Liljeroosille, kimmo.liljeroos@akol.fi.     
 
On toivottavaa, että ehdokas lähettää itsestään lyhyen esittelyn valokuvan kera sekä n. 1-2 mi-
nuutin mittaisen esittelyvideon. Videon voi lähettää YouTube-linkkinä, WhatsAppilla tiedostona, 
sähköpostilla tai pilven kautta jaettuna AKOL:n tiedottajalle Kimmo Liljeroosille, sähköposti 
kimmo.liljeroos@akol.fi tai puhelin 040 535 3950. Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan AKOL:n Inter-
net-sivuilla ehdokasasettelun päättymisen jälkeen.  
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