
KOKOUSKUTSU 

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 20.3.2021 ALKAEN KLO 13  

Paikka: HIRVIHAARAN KUNTOMAJA, Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara sekä lisäksi osallistuminen 

kokoukseen tietoliikenneyhteyden (Microsoft Teams) avulla* 

Sekä fyysiseen kokoukseen osallistuvien että Teams-kokoukseen osallistuvien tulee poikkeuksellisesti 

ilmoittautua sähköpostitse sihteeri@saluki.fi viimeistään 13.3.2021!* Fyysisessä kokouksessa voi 

käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaisesti myös asiamiehen välityksellä. 

Asiamiehellä voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja. 

Valtakirjojen tarkastus klo 12.45.  

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2020 

6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2020 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien 

lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille. 

7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta 

8. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen 10§ ja 11§ muuttamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan seuraavasti: 

Nykyinen Ehdotettu muutos (muutos/lisäys lihavoitu) 

10 § Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään 
keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on helmi-
maaliskuussa ja syyskokous on loka-
marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan 
koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti 
pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään 
kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön 
esittämisestä. Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa 
kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on 
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta 
edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä 
ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun 
mennessä. 

 

10 § Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 
hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään 
keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on maalis-
huhtikuussa ja syyskokous on loka-
marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan 
koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti 
pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään 
kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön 
esittämisestä. Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa 
kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on 
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta 
tammikuun loppuun mennessä ja 
syyskokouksen osalta elokuun loppuun 
mennessä. 
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11 § Kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä 
tai yhdistyksen äänenkannattajassa 
julkaistavalla ilmoituksella vähintään 14 vrk 
ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

11 § Kokousten koollekutsuminen 

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle 
sähköpostitse, kirjeellä tai yhdistyksen 
äänenkannattajassa julkaistavalla ilmoituksella 
vähintään 14 vrk ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen 
yhdistyksen kokoukseen on myös mahdollista. 
Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin 
13a§ 2 momentin 1 kohdassa mainittu 
ennakkoilmoittautuminen on tehtävä. 

12 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta 
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja 
perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen 
kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut kerhon 
varsinainen jäsen) on yksi ääni. 

 

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija- tai 
kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 
Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) 
jäsenen antama valtakirja. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 
päätettäessä 14§:ssä mainituista asioista. 
Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 
osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi 
suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee arpa. 

 

12 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta 
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja 
perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen 
kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut kerhon 
varsinainen jäsen) on yksi ääni. 

 

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija- tai 
kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 
Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) 
jäsenen antama valtakirja. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 
päätettäessä 14§:ssä mainituista asioista. 
Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 
osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi 
suljettua lippuäänestystä tai, jos kokoukseen voi 
osallistua teknisellä apuvälineellä 
(etäosallistuminen), äänestystä muulla 
vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä 
menetelmällä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa. 

 13a § Etäosallistuminen yhdistyksen 
kokoukseen 

 

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua 
tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä 
apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen 
aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää. 

 



Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua 
teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin  

1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä 
yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko ennen 
kokousta, 

2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen 
kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava 
siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat 
tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi,  

3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä 
apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava 
äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden 
säilymisestä. 

  

Mikäli yhdistyksen kokoukseen voi osallistua 
teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin 
kokouksessa ei voi edustaa eikä äänestää 
valtakirjalla, vaikka muutoin valtakirjalla 
tapahtuva edustus ja äänestys on sallittu 12 
§:ssä säädetyin rajoituksin.  

  

Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään 
tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen 
(etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen 
kokous vahvistanut äänestys- ja 
vaalijärjestyksen. 

 

Etäosallistumiseen liittyvä äänestys- ja vaalijärjestysehdotus julkaistaan kerhon 

internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Ehdotus esitellään kokoukselle 

ja se tuodaan päätettäväksi samaan jäsenkokoukseen, missä sääntömuutoksesta päätetään 

jälkimmäisen kerran.  

9. Muut asiat 

Päätetään Jonin ja Levin muistopalkintojen yhdistämisestä yhdeksi 

harrastuskieltopalkinnoksi näyttely- ja maastojuoksu- tai ratajuoksulistojen perusteella 

takautuvasti vuoden 2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä päätetään palkinnon uudesta 

nimestä. Hallituksen ehdotus julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kuukautta 

ennen kevätkokousta. 

 10. Kokouksen päättäminen  

TERVETULOA! 

(Vuoden 2020 näyttelykiertopalkintojen saajia on muistettu poikkeuksellisesti jo syyskokouksessa 

2020.) 

*Laki 



väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-

19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020, 2.10.2020) 4 § 2-3 mom.” 

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 

momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 

§:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen 

edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi 

viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 


