
KOKOUSKUTSU PAIKALLISYHDISTYKSILLE

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous järjestetään hybridikokouksena lauantaina 24.4.2021 klo 12.00 alkaen etäyhtey-
dellä Paasitornin Juho Rissanen -tilassa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki. 
Suomen Valkonauhaliiton hallitus suosittelee jäsenille etäosallistumista. 

Kevätkokouksen tehtävänä on päättää liiton sääntöjen 5.§:ssä mainitut kevätkokoukselle 
kuuluvat asiat: vahvistaa vuosikertomus vuodelta 2020, vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2020 
ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi 
kokouksessa valitaan hallitukseen varsinainen jäsen Päivi Pennasen jäljellä olevaksi kaudek-
si 24.4.2021–31.12.2021. 

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on lähetettävä liittohallitukselle viisi (5) viik-
koa ennen kokouspäivää lukuun ottamatta sääntöjenmuutosta koskevia ehdotuksia, jotka 
on lähetettävä kolme (3) kuukautta ennen kokouspäivää.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua perjantaihin 16.4. mennessä liiton toimistoon 
puhelin 09 1351 268 tai 044 587 4452 ja samalla ilmoittaa osallistuuko etäyhteydellä vai 
paikan päällä. Ilmoittautumisen voi muuttaa etäosallistumiseksi 23.4. klo 12 asti, soittamalla 
liiton toimistoon tai sähköpostilla irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi TAI nina.hurta-
mo@suomenvalkonauhaliitto.fi. Etäosallistumista varten tarvitaan sähköpostiosoite, johon 
kokoukseen liittymislinkki voidaan lähettää. Kokouksessa käsiteltävistä asioista voi lähettää 
etukäteen kysymyksiä, joihin vastataan kokouksessa. Kysymykset pyydetään 23.4. menn.  
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi.

Kokouksen tekninen- ja turvallisuusohjeistus on luettavissa liiton kotisivuilla ja annetaan 
tiedoksi myös henkilökohtaisesti ilmoittautuville. Aikaisemmasta poiketen yhdistysten ko-
kousedustajien valtakirjat lähetetään etukäteen perjantaihin 16.4. mennessä sähköposti-
osoitteeseen irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi. Mikäli valtakirja toimitetaan postitse 
liiton toimistoon (Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki), varmistathan että postitat valtakirjan 
hyvissä ajoin. Valtakirjoja ei tarkasteta kokouspaikalla.  

Liiton kokouksissa on paikallisyhdistyksillä yksi (1) ääni kutakin alkavaa 25:ta jäsenmaksunsa 
maksanutta jäsentä kohden. Edustajikseen liiton kokouksiin paikallisyhdistykset valitsevat 
kukin äänimääräänsä vastaavan luvun edustajia, joilla kullakin on yksi ääni, sekä saman ver-
ran varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään äänioikeuttaan.

Liittohallituksen jäsenet osallistuvat kevätkokoukseen hallituksen jäseninä, eikä siis ole suo-
tavaa valita heitä yhdistyksen edustajiksi. 

Helsingissä 17.3.2021

Lämpimästi tervetuloa!

LIITTOHALLITUS

Sinikka Vilén    Irja Eskelinen
puheenjohtaja    pääsihteeri



KOKOUSKUTSU HENKILÖJÄSENILLE JA KANNATTAJAJÄSENILLE 

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us järjestetään hybridikokouksena lauantaina 24.4.2021 klo 12.00 alkaen etäyhteydellä 
Paasitornin Juho Rissanen -tilassa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki. Suo-
men Valkonauhaliiton hallitus suosittelee jäsenille etäosallistumista. 

Kevätkokouksen tehtävänä on päättää liiton sääntöjen 5.§:ssä mainitut kevätkokoukselle 
kuuluvat asiat: vahvistaa vuosikertomus vuodelta 2020, vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2020 
ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi 
kokouksessa valitaan hallitukseen varsinainen jäsen Päivi Pennasen jäljellä olevaksi kaudek-
si 24.4.2021-31.12.2021. 

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on lähetettävä liittohallitukselle viisi (5) viik-
koa ennen kokouspäivää lukuun ottamatta sääntöjenmuutosta koskevia ehdotuksia, jotka 
on lähetettävä kolme (3) kuukautta ennen kokouspäivää.

Liiton kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella henkilöjäsenellä 1/25 ääntä. 
Kannattajajäsenillä on puhe- ja aloiteoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua perjantaihin 16.4. mennessä liiton toimistoon 
puhelin 09 1351 268 tai 044 587 4452 ja samalla ilmoittaa osallistuuko etäyhteydellä vai 
paikan päällä. Ilmoittautumisen voi muuttaa etäosallistumiseksi 23.4. klo 12 asti, soitta-
malla liiton toimistoon tai sähköpostilla irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi TAI nina.
hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi. Etäosallistumista varten tarvitaan sähköpostiosoite, 
johon kokoukseen liittymislinkki voidaan lähettää.

Kokouksen tekninen- ja turvallisuusohjeistus on luettavissa liiton kotisivuilla ja annetaan 
tiedoksi myös henkilökohtaisesti ilmoittautuville.  Kokouksessa käsiteltävistä asioista voi 
lähettää etukäteen kysymyksiä, joihin vastataan kokouksessa. Kysymykset pyydetään 23.4. 
menn. irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi.
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