Tietoa jäsenyhdistyksille
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2021 järjestetään lauantaina 12.6.2021 klo 10.00 Tamperetalossa jäsenyhdistysten virallisille edustajille ja asiamiehille. Asiamies edustaa useampia yhdistyksen ääniä
ja voi osallistua kokoukseen etänä verkkoalustalla tai paikalla Tampere-talossa. Kirjeen liitteenä on
liittokokouskutsu ja yhdistysluettelo.
Liittokokous lauantaina 12.6.2021
8.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja etäosallistujien yhteyksien tarkistus
10.00 – 12.00 Liittokokous
12.00 Lounas
13.00 – 16.00 Liittokokous jatkuu
Lähetämme jäsenyhdistysten puheenjohtajille liittokokouksen esityslistan ja valtakirjakyselyn 7.5.mennessä
sähköpostitse. Valtakirjakyselyllä puheenjohtajat ilmoittavat liittokokousedustajat tai asiamiehen,
osallistumistavan sekä yhdistyksen näkemykset päätettäviin asioihin kokouksen kulun jouduttamiseksi.
Ilmoittautuminen ja vastaus valtakirjakyselyyn pyydetään puheenjohtajilta 30.5. mennessä (viimeistään
5.6.).
Tarkistattehan, että yhdistyksen puheenjohtajalla on toimiva henkilökohtainen sähköpostiosoite ja se on
ilmoitettu jäsenrekisteriin. Jos osoite on muuttunut, niin ilmoittakaa uusi osoitteenne:
soilikki.alanne@tukiliitto.fi
Epidemiatilanteen vuoksi liittokokouksen yhteydessä ei järjestetä avoimia tilaisuuksia. Kaikki
jäsenyhdistysten jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita seuraamaan Kehitysvammaisten Tukiliiton 60vuotisjuhlagaalan verkkolähetystä 11.6. klo 17-19. Juhlagaalassa on tarjolla Kohtaa mut-tarinakilpailun
satoa, muisteluita 60-vuotiaasta yhdistystoiminnasta, liiton historiikki, huomionosoituksia sekä julkaistaan
Kohtaa mut -tarinakilpailun ja #SiksiTukiyhdistys-pankinnon voittajat.
Päivitämme tietoa tilaisuuksista ja epidemiatilanteesta kotisivuillemme https://www.tukiliitto.fi/tukiliittoja-yhdistykset/liittokokous/. Myös esityslista liitteineen julkaistaan sivuilla toukokuun alkuun mennessä.

Lisätietoja 15.4 alkaen antavat:
Soilikki Alanne, soilikki.alanne@tukiliitto.fi, 040 4839 318
Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi, 050 5695 360
Salla Pyykkönen, salla.pyykkonen@tukiliitto.fi, 050 5288 392
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Tietoa liittokokousjärjestelyistä ja etäosallistumisesta
Osallistumistavat:
1) Etäosallistuminen kokouksen verkkoalustalla: vain asiamiehet (suositus)
2) Kokous Tampere-talossa: viralliset edustajat / asiamiehet (osallistumismaksu 50 euroa)
3) Live-striimaus verkkoon: kaikki yhdistysten jäsenet ja muut kiinnostuneet
Asiamies: (edustaa useampaa yhdistyksen ääntä)
• Yhdistyslakiin tehdyt väliaikaiset muutokset mahdollistavat, että yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa yhden
henkilön edustamaan kaikkia tai useampaa yhdistyksen ääntä kokouksessa.
• Asiamies voi osallistua sekä etänä että paikan päällä.
Virallinen edustaja: (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.
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 tarvittaessa toukokuun aikana etäosallistujia kokousalustan käytössä.
Liittokokoukseen osallistumista etäyhteydellä on mahdollista harjoitella testikokouksissa tiistaina 1.6
kello 17-18 ja maanantaina 7.6 kello 17-18. Testikokouksissa testaamme pääsyä Teamsiin, ääni- ja
videoasetuksia ja videoyhteyden toimivuutta. Testikokouksessa tulee käyttää samaa tietokonetta,
sähköpostiosoitetta ja verkkoyhteyttä kuin virallisessa kokouksessa.

