
 

 

             Tietoa yhdistyksille 

 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2020 järjestetään lauantaina 26.9.2020 klo 

10.00 jäsenyhdistysten virallisille edustajille. Liittokokouksen yhteydessä ei tänä vuonna 

järjestetä järjestöpäivää eikä illallista. 

Tämän puheenjohtajille lähtevän Tietoa yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa ovat 

liittokokouskutsu ja yhdistysluettelo. Yhdistysten liittokokousedustajien määrä perustuu 

liiton sääntöihin ja määräytymisperusteet on kerrottu oheisessa liittokokouskutsussa. 

Yhdistysten henkilöjäsenmäärä lasketaan liiton jäsenrekisterin 1.1.2020 tietojen mukaan. 

 

Liittokokous lauantaina 26.9.2020 

Virallinen liittokokouspaikka on Tampere-talo, Yliopistonkatu 55 

08.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja etäosallistujien yhteyksien tarkistus 

10.00 – 12.00 Liittokokous 

12.00              Lounas 

13.00 – 16.00 Liittokokous jatkuu 

Kutsua lähetettäessä tiedossa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokouksen 

osallistumis- ja ilmoittautumiskäytäntöihin on tehty muutoksia. Yhdistys voi osallistua 

liittokokoukseen etäyhteyksin ja valtuuttaa asiamiehen käyttämään kaikkia yhdistyksen 

ääniä. Yhdistyslakiin epidemiatilanteen vuoksi tehtyjen väliaikaisten muutosten vuoksi 

nämä ovat mahdollisia, vaikka niitä ei ole liiton sääntöihin kirjattu.  

Yhdistysten puheenjohtajille lähetetään 14.8. mennessä sähköpostitse 

ilmoittautumislomake ja valtakirjakysely Webropol-lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista 

14.9. mennessä, mutta viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.9.2020. Edempänä kirjeessä 

on tarkemmat tiedot osallistumisvaihtoehdoista ja valtakirjakyselystä.  

 

Lisätietoja 3.8 alkaen:  

Soilikki Alanne, soilikki.alanne@tukiliitto.fi, 040 4839 318  

Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi, 050 5695 360 

Nanna Nieminen, nanna.nieminen@tukiliitto.fi, 050 528 8385 

 

 

 

 

mailto:soilikki.alanne@tukiliitto.fi
mailto:ritva.still@tukiliitto.fi
tel:050%205695%20360
mailto:nanna.nieminen@tukiliitto.fi


Osallistumistavat: 

1) Etäosallistuminen kokouksen verkkoalustalla: vain asiamiehet (suositus) 

2) Kokous Tampere-talossa: viralliset edustajat / asiamiehet (osallistumismaksu 50€) 

3) Live-striimaus verkkoon: kaikki yhdistysten jäsenet ja muut kiinnostuneet  

Kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus on:  

• äänivaltaisilla kokousedustajilla  

• liittohallituksen jäsenillä ja varajäsenillä 

• tilintarkastajilla ja varatilintarkastajalla 

• liittohallituksen kokousvirkailijoiksi määräämillä henkilöillä/ liiton työntekijöillä, joiden 

osallistuminen on välttämätöntä kokouksen järjestämisen kannalta 

• kunniajäsenillä ja kannatusjäsenillä 

• kokouksen puheenjohtajilla ja sihteereillä. 

 

Etäosallistuminen:  

• On mahdollisuus pitää puheenvuoroja ja äänestää.  

• On mahdollista vain yhdistyksen valtuuttamille asiamiehille.  

• Etäosallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on mikki ja kamera sekä 

toimiva nettiselain sekä perustaidot tietotekniikasta ja toimiva sähköpostiosoite. 

• Toimisto opastaa elo-syyskuun aikana etäosallistujia kokousalustan käytössä. 

 

Asiamies: (edustaa kaikkia yhdistyksen ääniä) 

• Yhdistyslakiin tehdyt väliaikaiset muutokset mahdollistavat, että yhdistyksen hallitus 

voi valtuuttaa asiamiehen (yhden henkilön) edustamaan kaikkia yhdistyksen ääniä 

kokouksessa. 

• Asiamies voi osallistua sekä etänä että paikan päällä. 

 

Viralliset edustajat: (yksi henkilö edustaa yhtä yhdistyksen ääntä) 

• Yhdistyksen hallituksen valitsemat henkilöt, jolla on äänioikeus.  

• Jos yhdistyksellä on useampi kuin yksi virallinen edustaja, he voivat osallistua 

liittokokoukseen vain Tampere-talossa. (huom. asiamiessuositus!)  

 

 

 

Liittokokouskutsu, asiakirjat ja majoitustiedot löytyvät Tukiliiton kotisivuilta, 

osoitteesta www.tukiliitto.fi > liittokokous 

 

 

http://www.tukiliitto.fi/


 

ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN, VALTAKIRJAKYSELY 

Yhdistysten puheenjohtajille lähetetään 14.8. sähköpostitse ilmoittautumislomake ja 

valtakirjakysely. Jos kysely ei ole saapunut elokuun puolivälissä, niin ilmoittakaa asiasta 

soilikki.alanne@tukiliitto.fi. 

 

• Toivomme, että yhdistyksen puheenjohtaja palauttaa kyselyn 14.9.2020 mennessä. 

Kyselyn viimeinen palautuspäivä on 18.9.2020.  

• Valtakirjakyselyssä kysytään:  

o Liittokokousedustajat tai asiamies 

o Osallistumistapa 

o Yhdistyksen näkemykset päätettäviin asioihin kokouksen kulun 

jouduttamiseksi.  

• Tämä valtakirjakysely korvaa aiemmat paperiset valtakirjat.  

Yhdistyksen hallituksen kannattaa sopia kokous elo-syyskuulle valtakirjakyselyn 

täyttämistä varten. Samassa kokouksessa yhdistyksen hallitus voi tehdä päätöksen 

asiamiehen käytöstä sekä etäosallistumisesta. Kokouksen voi järjestää myös puhelin – tai 

sähköpostikokouksena.  

Tarkistattehan, että yhdistyksen puheenjohtajalla on toimiva henkilökohtainen 

sähköpostiosoite, joka on ilmoitettu jäsenrekisteriin. Jos osoite on muuttunut, niin 

ilmoittakaa uusi osoitteenne: soilikki.alanne@tukiliitto.fi. Huomioittehan myös, että jotkut 

sähköpostitilit, kuten luukku.com täyttyvät nopeasti, jolloin sähköposti ei tavoita henkilöä.  

 

Tämä posti sisältää Tietoa yhdistyksille kirjeen lisäksi 

- Kokouskutsu 

- Esityslista 

- Liite 1. Luettelon jäsenyhdistyksistä (äänimäärät) 

- Liite 2. Menettelyohjeet toimitetaan päivitettyinä myöhemmin 

- Liite 3. Vuosiraportti 2019 

- Liite 4. Tilintarkastuskertomus 2019 

- Liite 5. Toimintasuunnitelma 2021 

- Liite 6. Me Itse ry aloite jäsenmaksuista  

- Liite 7. Keski-Suomen Tukipiirin aloite  

- Liite 8. Lista liittokokousaloitteista vuosilta 2017 - 2019 

 

 

Liittokokouskutsu, asiakirjat ja majoitustiedot löytyvät Tukiliiton kotisivuilta, 

osoitteesta www.tukiliitto.fi > liittokokous 
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