
KARJALAISTEN PITÄJÄYHDISTYSTEN LIITTO KPYL KOKOUSKUTSU ja OHJEET 
 

20.10.2020 

 
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 7.11.2020 klo 11.00 

 
 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (jatkossa KPYL) hallitus kutsuu jäsenyhdistyksensä ylimääräiseen 
jäsenkokoukseen KPYL:n edustajaehdokkaan valitsemiseksi Karjalan Liiton hallitukseen tehtävästä 
luopuneen edustajan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2022. 

 
KPYL:n varsinaisessa kokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat tai ehdokkaat Karjalan 
Liitto ry:n liittokokoukseen, liittovaltuustoon sekä liittohallitukseen. Ylimääräisessä 
kokouksessa käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut asiat (KPYL:n säännöt 10 §). 

 
Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle tietyn asian käsittelemistä varten, 
kun hallitus taikka vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä katsoo sen tarpeelliseksi 
(KPYL:n säännöt 9 §). 

 
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten ja terveysturvallisuuden edistämiseksi kokous pidetään 
etäkokouksena Teams-verkkoyhteydellä. Väliaikaisen lain mukaan kokoukseen on mahdollisuus 
osallistua myös fyysisessä kokoustilassa. Tällöin on noudatettava viranomaisohjeita; sairaana tai 
karanteenin aikana ei saa tulla paikalle, kasvomaskin käyttö pakollista ja turvavälejä noudatettava 
järjestäjän ohjeiden mukaan. (Väliaikainen laki, Oikeusministeriö 3.10.2020) 

 
Etäyhteys muodostetaan Microsoft Teams-sovelluksella. Mahdolliset äänestykset kokouksessa 
tehdään Google Forms -palvelun kautta. 

 

Mikäli jäsenseura haluaa asettaa ehdolle henkilön, esitykset pyydetään esittämään KPYL hallitukselle 
  4.11. mennessä, jotta mahdolliset vaalijärjestelyt pystytään valmistelemaan ennakkoon. 
 
Pyydämme jäsenyhdistyksiä 4.11. mennessä valtuuttamaan kokousedustajanne ja 
ilmoittamaan osoitteeseen: seppo.suominen@haaga-helia.fi kokousedustajan nimen, 
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä ilmoittamaan, osallistuuko kokousedustajanne 
kokoukseen etäyhteydellä vai Karjalatalolla. 

 
Tämän jälkeen kukin kokousedustaja saa sähköpostiinsa Microsoft Teams-linkin Teams-yhteyden 
avaamista varten sekä Google Forms -linkin äänestystä varten. Google Forms avautuu helposti 
esimerkiksi gmail.com -sähköpostiosoitteen käyttäjille. 

 
Jos kokousedustajanne ei ole saanut Teams- ja Google Form-linkkiä perjantai-aamuun 6.11. 
mennessä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä: seppo.suominen@haaga-helia.fi, niin autamme 
perjantain aikana teknisten ratkaisujen käyttöönotossa. 
 
Teams-yhteys avataan kokouspäivänä 7.11. klo 10.30 alkaen. Kokousedustajia pyydetään liittymään 
kokoukseen ajoissa, viimeistään 10.50 mennessä, sähköpostiinsa saaman Microsoft Teams-linkin 
kautta.  

 
Karjalan Liiton liittovaltuusto valitsee syyskokouksessaan 21.11.2020 hallituksen jäsenet tehtävästä 
luopuneiden tilalle näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

(Karjalan Liiton säännöt 11§) 

 
KPYL esittää Karjalan Liiton liittovaltuustolle ehdokkaan jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

Tervetuloa osallistumaan kokoukseen 

Helsingissä 20.10.2020 

Kirsi Juura 

puheenjohtaja, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry 
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KARJALAISTEN PITÄJÄYHDISTYSTEN LIITTO KPYL ESITYSLISTA 
 

20.10.2020 
 
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 

 
Aika: Lauantai 7.11.2020 klo 11.00 
Paikka: Teams-verkkokokous ja Karjala-talo, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 

 
 
1 Kokouksen avaus 

 
 
2 Kokousvirkailijoiden valinta 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa. Heidän tulee osallistua kokoukseen Karjalatalolta käsin. 
 

 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
KPYL:n säännöt 9 ja 10 §. 
Väliaikainen laki etäosallistumisen sallimisesta. 
 
 

4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
 
 
5 Todetaan läsnäolijat 

KPYL:n sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kokouksessa käyttävät kunkin jäsenjärjestön 
puhe- ja äänivaltaa sen nimeämät ja valtuuttamat edustajat, jotka ovat ko. yhdistyksen 
jäseniä. Edellytetään, että ko. yhdistys on Karjalan Liiton jäsen. Kokouksessa on kullakin 
jäsenjärjestöllä yksi ääni. Yhteisöjäsenen puhe- ja äänivaltaa käyttää  
sen nimeämä ja valtuuttama edustaja. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni. 
 

 
6 Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton edustajaehdokkaan valinta Karjalan Liiton hallitukseen 

Valitaan KPYL:n edustajaehdokas Karjalan Liiton hallitukseen vuosiksi 
2020-2022.  
Esitys: Tehtävään valitaan KPYL:n hallituksen jäsen, Johannes-Seuran 
puheenjohtaja Janne Aso. 
 

 

7 Kokouksen päättäminen 


