
 
 

 

 

OHJE ETÄVUOSIKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 2021 

Ennen vuosikokousta: 
 

1. Jokainen jäsen- tai paikallisyhdistys voi lähettää kaksi (2) osallistujaa vuosikokoukseen. Yhdistyk-
sen on siis nimettävä yksi virallinen kokousedustaja, joka on yhdistyksen äänimäärää käyttävä 
edustaja kokouksessa, toinen on varaedustaja. Vain virallinen kokousedustaja on läsnä-, puhe- ja 
äänioikeutettu kokouksessa. Hän käyttää päätösvaltaa vuosikokouksessa. Hän toimii yhdistyksen 
virallisena edustajana myös vaalivaliokunnassa. Valtakirjoja voi käyttää. Muilla osallistujilla on 
läsnä- ja puheoikeus. 
 

2. Ilmoittautuminen kokoukseen on tehtävä 17.4.2021 klo 12:30 mennessä. Tämän jälkeen ei ilmoit-
tautumisia valitettavasti voida ottaa vastaa etäkokouksen järjestelyjen takia. Muistakaa sopia 
omassa yhdistyksessä, ketkä kaksi osallistuvat kokoukseen. Ilmoittaudu  TÄSTÄ. 
 

3. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään sähköpostiosoite, johon kokouslinkki myöhemmin lähete-
tään sekä puhelinnumero kokouksen tekstiviestiäänestystä varten.  
 

4. Yhdistyksen jäsenmäärä määräytyy 1.1.2021 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. Jäsen - 
ja äänimäärän näet esityslistasta.  
 

5. Valtakirjat tulee lähettää sähköpostilla kimmo.liljeroos@akol.fi lauantaina 17.4.2021 klo 12:30 
mennessä. Sen jälkeen tulleita valtakirjoja ei hyväksytä. Valtakirjapohja lähetetään kokousmateri-
aalien yhteydessä. Se löytyy myös www.akol.fi. 

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

selle viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta la 17.4.2021 klo 12.30 mennessä yhdistyk-
sen 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.  
 

7. Kokoukseen liittymisestä ja äänestyksestä sekä linkki harjoituskokoukseen lähetetään erillinen 
ohjeistus kokousedustajille vko 16 alussa. Osallistujille lähetetään myös tarkemmat ohjeet ko-
kouskäytänteistä sekä IT-tukipuhelinnumero ja tukikokouksen linkki ongelmatapauksia varten. 
Harjoituskokoukset ovat 

• 22.4 klo 10-11 tai 

• 22.4 klo 18-19 
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