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KOKOUSKUTSU YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN JA 

VUOSIKOKOUKSEEN 28.2.2021 

Hyvä Tiibetinspanielit ry:n jäsen, 

Tiibetinspanielit ry:n ylimääräinen kokous ja vuosikokous järjestetään kahtena erillisenä kokouksena 

sunnuntaina 28.2.2021. Tämä kokouskutsu korvaa Tiibetinspanieli-lehdessä 4/2020 julkaistun 

kokouskutsun. 

Vallitsevien alueellisten kokoontumisrajoitusten sekä yleisen covid-19 -epidemian tuoman epävarmuuden 

vuoksi suosittelemme jäsenten hyödyntävän turvallisempaa osallistumismahdollisuutta ja osallistuvan 

kokoukseen etäyhteydellä. Koronatilanteen takia voimaan tullut laki väliaikaisesta poikkeamisesta 

osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 -epidemian 

leviämisen rajoittamiseksi antaa tähän mahdollisuuden, vaikkei Tiibetinspanielit ry:n rekisteröidyissä 

säännöissä ole mahdollisuutta etäkokoukseen. Laki tuli voimaan 1.5.2020 ja päättyi 30.9.2020. Jatko 

väliaikaiselle poikkeamislaille tuli voimaan 3.10.2020 ja on voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka. 

Otamme huomioon alueelliset kokoontumisrajoitukset. Viranomaisten määräyksellä fyysisen kokouksen 

henkilömäärä voidaan edelleen rajoittaa enintään 10 henkilöön. 

Ilmoittautuminen kokouksiin 

- Jäsenyyden tarkistamiseksi, ilmoittaudu kokouksiin ennakkoon viimeistään 2 .2.2021 klo 

mennessä sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@tiibetinspanielit.fi. Ilmoita etu- ja sukunimesi

ja yhteystietosi sekä sähköpostiosoite, johon kokouskutsu lähetetään. Ilmoita myös, mikäli olet



kokouspäivänä 28.2.2021 alle 18-vuotias. Tällöin osallistut kokouksiin ilman äänioikeutta. 

Ilmoittautuminen on henkilökohtainen. 

- Huomioi, että molempiin kokouksiin ilmoittaudutaan erikseen:  

 Ylimääräinen kokous 28.2.2021 klo 13 

 Vuosikokous 28.2.2021 klo 14 

- Kokouksiin ilmoittautuminen on mahdollista vain tämän ohjeen mukaisesti. Millään muilla tavoin 

tehtyjä ilmoittautumisia ei käsitellä.  

- Ilmoittautumisajasta myöhästyneitä ilmoittautumisia ei hyväksytä ja myöhästyneet 

ilmoittautumiset hylätään.  

- Ilmoittautumiset käsitellään viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä. 

- Fyysiseen kokoukseen osallistujien lukumäärä rajoitetaan nykymääräysten mukaisesti 10 

henkilöön, mikäli tästä ei ehdi tulla uusia määräyksiä. 

- Saat jäsensihteeriltä sähköpostitse osallistumislinkin, kun ilmoittautumisesi on hyväksytty.  

- Osallistumislinkki on kokouskohtainen, eli saat osallistumislinkin tai -linkit siihen kokoukseen, 

mihin olet ilmoittautunut. 

Kokouksiin osallistuminen 

- Kokouksiin voi osallistua vain yksi henkilö yhdeltä laitteelta.  

- Jokaisella osallistujalla on yhteys kokoukseen ennalta ilmoitetun sähköpostin kautta.  

- Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettua sähköpostiosoitetta ei voi vaihtaa.  

- Kumpaankin kokoukseen osallistuminen vahvistetaan vielä erikseen kokouksen alussa. 

- Kokousmateriaalit ja ohjeistus kokouksen kulusta löytyvät Google Drivestä, johon jäsensihteeri 

antaa linkin ennakkoilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. 

- Kokouksissa ehdotus-, kannatus- ja lisäkysymyspuheenvuorot rajoitetaan yhteen minuuttiin. 

Kokousten asiakirjojen esittelyä ei rajoiteta. 

Vuosikokouksen ehdokasasettelu 

- Vuosikokouksessa valitaan hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

kahdeksi vuodeksi.  

- Ehdokasasettelu tehdään vuosikokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat voivat ehdottaa 

ehdokkaita henkilövaaleihin.  

- Ehdolle asettuvien henkilöiden tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä. 

- Halutessaan luottamustehtäviin ehdolle lupautuneet voivat tehdä itsestään ennakkoesittelyn. 

- Jokaisesta ennakkoesittelyn lähettäneestä tehdään oma henkilökortti, jotka tallennetaan Google 

Driveen muun kokousmateriaalin lisäksi sitä mukaa, kun ennakkoesittelyjä saapuu, viimeistään 

26.2.2020.  

- Ennakkoesittelyt tai niitä koskevat kysymykset tulee lähettää 25.2.2020 mennessä 

sähköpostiosoitteeseen: aluetoiminta@tiibetinspanielit.fi 
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