
                                                                                  Jäsentiedote  8  / 21.10.2020 
 

 

Vuoksela-Seuran jäsenille vielä yksi tiedotuskirje 
 

 

Vuoksela-Seuran hallitus on pitänyt  19.10. - 20.10.2020 sähköpostikokouksen ja 

päättänyt seuraavaa.   
 

Syyskokoukseen 7.11.2020 klo 12 voi osallistua nyt myös verkkoyhteydellä tai 
asiamiehen välityksellä.  Tämä on  poikkeamislain (677/2020) perusteella  tehty 

poikkeusjärjestely vallitsevan koronaepidemian vuoksi.  

 

Pidämme siis ns. hybridikokouksen, jolloin kokoustilassa voi olla läsnä enintään 30 

henkilöä. Tätäkin osallistujamäärää voidaan joutua pienentämään  epidemiatilanteesta 

ja viranomaisten ohjeistuksesta johtuen.   

 

Kuten edellisessä tiedotuskirjeessä todettiin, on paikan päälle tulevien 

ilmoittauduttava Anneli Venäläiselle  sähköpostitse osoitteella:  

annelivena@gmail.com tai puhelimitse 050-514 2233. Lisätietona on nyt se, että 

ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 30.10.2020 mennessä.   

 

 

Verkkoyhteyden kautta osallistuville 

 

Muut voivat osallistua kokoukseen etänä Teams-yhteyden välityksellä.  

Osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla edellyttää kuitenkin ilmoittautumista 

viimeistään  30.10.2020 mennessä Riitta Haakanalle, jolle tulee ilmoittaa myös 

sähköpostiosoite, jotta hän voi lähettää siihen teille osallistumislinkin ja tarvittavat 

ohjeet. 

 

Todettakoon vielä, että Windowsissa pitää käyttää joko Chrome- tai Edge-selainta. 

Kokoukseen liittyminen tietokoneella ei edellytä ohjelma-asennuksia tai 

rekisteröitymistä, mutta mobiililaitteella osallistuessa joutuu asentamaan ohjelman.  

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä antaa tiedoksi, minkä laitteen avulla osallistuu 

kokoukseen. Riitta Hakanan email on: riitta.haakanan@gmail.com 

 

 

Osallistuminen asiamiehen välityksellä 

 
Asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa seuran jäsentä. Saman asiamiehen 

edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa 

kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 
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Ansiomerkkien jakamisesta 
 

Toisin kuin edellisessä jäsentiedotteessa todettiin ansiomerkkien jakaminen ei 

tapahdu syyskokouksen alussa, vaan vasta sen jälkeen. 

 

Tarjoilusta 

 

Ansiomerkkien jakamisen jälkeen ennen Eevaliisa Kurjen esitystä  pyrimme 

järjestämään kokousväelle kahvitarjoilun mikäli se vain on mahdollista. 

Tätä emme voi varmasti luvata, koska kukaan meistä ei voi tietää mikä Covid 19-

tilanne on kahden ja puolen viikon päästä. 

 

Pyyntö 

 

Tämän emailin liitteenä tulee syyskokouksen esityslista ja hallituksen ehdotukset 

vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Ainakin etänä kokoukseen 

osallistuvia pyydetään ne tulostamaan, jotta kokouksen kulkua on vaivattomampi 

seurata. 
 

Tervetuloa tavalla tai toisella osallistumaan syyskokoukseen!  
 

 

Vuoksela-Seuran hallituksen ja omasta puolesta me, kirjeen laatija Seppo Komonen 

ja sen lähettäjä Anneli Venäläinen, toivotamme teille jokaiselle parasta mahdollista 

vointia ja terveyttä! 
 

 


