
Australianterrierikerho ry 

KOKOUSKUTSU 

 

Australianterrierikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 25.4.2021 klo 12:00 
alkaen Helsingin Vinttikoirakerho ry:n kokoustilassa osoitteessa Tuomarinkyläntie 1 00690 Helsinki. 

Ottaen huomioon hallituksen ja aluehallintoviraston ohjeet ja rajoitukset kokous järjestetään 
pääosin etänä Teams – yhteyttä käyttäen, kokouspaikalla on hallituksen jäseniä äänestyskäytännön 
läpiviemiseksi. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä muut mahdolliset esityslistalla olevat asiat. 

Kokouspaikalle otetaan viranomaismääräyksen mukainen määrä henkilöitä hallituksen edustajat 
mukaan lukien. Kokouspaikalla noudatetaan COVID-19 viranomaismääräyksiä turvallisuudesta ja 
tilaisuudessa on maskipakko. 

Etäkokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoilmoittautumalla sähköpostilla osoitteeseen: 
jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi viimeistään 23.4 klo 18:00. 

Aihe -kenttään Australianterrierikerho ry:n vuosikokous Teams. 

Myös paikanpäälle osallistuvia pyydetään ennakkoilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen: 
jasensihteeri(at)australianterrierikerho.fi viimeistään 23.4 klo 18:00. 

Aihe -kenttään Australianterrierikerho ry:n vuosikokous paikanpäälle. 

Ensiksi ilmoittautuneet hyväksytään paikanpäälle annettujen rajoitusten puitteissa, muut joutuvat 
osallistumaan etänä Teams – yhteydellä. 

Määräaikaan ennakkoon paikan päälle ilmoittautuneet, jotka eivät rajoitusten vuoksi voi osallistua 
paikan päällä, ohjataan automaattisesti etäosallistujien puolelle, ja heille ilmoitetaan asiasta 
sähköpostilla. 

Osallistuminen Teams – yhteydellä: 

 Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. 
 Jäsenen tulee sähköpostilla etukäteen ilmoittaa osallistumisestaan Teams – yhteydellä 

osoitteeseen: jasensihteeri(at)australianterrierikerho viimeistään 23.4 klo 18:00. 
Ilmoituksen tulee pitää sisällään ilmoittautujan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, 
jolla osallistuu vuosikokoukseen. 

 Myös mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa samaan osoitteeseen, saman aikarajan 
puitteissa. Valtakirjan voi toimittaa joko skannattuna ilmoittautumisen liitteenä, tai 
puhelimella otetulla valokuvalla, mikä toimitetaan ennakkoilmoittautumisen sähköpostiin. 
Valtakirja tulee olla selkeästi luettavissa. 

 Jäsenen ilmoittamaa yhteystietoa käytetään jäsenen tunnistautumiseen, sekä 
kokousjärjestelmään tarvittavan linkin lähettämiseen. 

 Äänestäminen reaaliaikaisesti sekä omalla, että valtakirjalla myönnetyllä äänellä tapahtuu 
ensisijaisesti Teams -järjestelmän kädennosto - toimintoa käyttäen. Suljettu lippuäänestys 
suoritetaan äänestyskoppi.fi-järjestelmällä. Äänestyslinkki suljetussa äänestyksessä 
lähetetään ennakkoilmoituksessa mainittuun sähköpostiin. 



 Osallistuminen teknisellä apuvälineellä tapahtuu jäsenen omalla riskillä, eikä sen 
toimimattomuus voi olla este kokouksen kululle. 

 Jos jäsen poistuu kesken kokouksen, on siihen pyydettävä lupa kokouksen puheenjohtajalta 
/sihteeriltä. Äänestysmenettelyn vuoksi on koko kokouksen ajan oltava tieto 
äänioikeutettujen lukumäärästä. 

 Kokouksen äänestyskäytäntö käydään läpi kokouksen alussa 
 Vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksessa mainittuun sähköpostiin. 

 

Tervetuloa kokoustamaan historian ensimmäistä vuosikokousta etänä! 

 

ESITYSLISTA Australianterrierikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.4.2021 klo 12:00- 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valitseminen 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle 

 
6. Hallituksen varsinaisten jäsenten (3) valitseminen erovuoroisten (Leena Reini-Sievänen ja 

Tanja Kotro) tilalle. Toimikausi 2 vuotta. Varajäsenten (2) valitseminen erovuoroisten (Heini 
Reis ja Bea Vuori) tilalle, toimikausi 1 vuosi. 

 
7. Hallituksen toimintakertomus 2020 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta 

asemasta 
 

8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle 

 
9. Vuoden 2021 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille 

 
10. Hallituksen vuoden 2021 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio 

 
11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen 

 
12. Jalostustoimikunnan varsinaisista jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa, harjoittelijajäsenen 

(Heini Reis) toimikausi on 1 vuosi, mutta ehdotetaan, että hänen kautensa sisältäisi vielä 
vuoden 2021, koska hänet valittiin vasta lokakuun vuosikokouksessa. 

 
13. Vuoden Aussi-kilpailun veteraanien pistelaskun täsmentäminen 

 
14. Muut asiat 

 
15. Kokouksen päättäminen 


