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             10.9.2021 

 

 

Uudenmaan epilepsiayhdistyksen Syyskokous   

 

AIKA: to 11.11.2021 klo 17.00 

PAIKKA: Epilepsialiiton tilat, Malmin kauppatie 26, Helsinki ja Teams. 

 

Tervetuloa Uudenmaan epilepsiayhdistyksen Syyskokoukseen. Kokouksessa käsitellään 

hallituksen esitys sääntömuutokseksi, vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma, valitaan 

hallituksen jäseniä ja varajäseniä erovuoroisten tilalle, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 

valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhdistykselle.  

 

Yhdistyksen jäsen voi halutessa tuoda jonkin asian yhdistyksen syyskokoukseen käsiteltäväksi, 

jolloin hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti viimeistään 20.9. mennessä. 

 

Koronaepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitteiden johdosta pyydetään yhdistyksen 

jäseniä osallistumaan ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä.  

 

Syyskokoukseen osallistuakseen tulee ennakkoilmoittautua. 

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu yhdistyksen nettisivujen kautta, kohdasta tapahtumat: 

www.epilepsia.fi/uusimaa. 

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä saat sähköpostiisi Teams-linkin kokoukseen. 

Kokoukseen voi osallistua avustajan kanssa. 

 

 

Osallistuminen etäyhteydellä: 

 

• Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. 

• Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä saat vahvistusviestin, joka sisältää linkin kokoukseen. 

• Osakkaan ilmoittamaa yhteystietoa käytetään jäsenen tunnistamiseen.  

• Etäosallistuminen reaaliaikaisesti voi rajoittaa jäsenen puhevaltaa. 

• Osallistuminen teknisellä apuvälineellä tapahtuu jäsenen omalla riskillä.  

 

 

Terveisin:  
Uudenmaan epilepsiayhdistys ry 
toimisto.uusimaa@epilepsia.fi  
Malmin kauppatie 26, Helsinki  
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Esityslista 

Aika: 11.11.2021 klo 17.00 

Paikka: Epilepsialiiton tilat, Malmin kauppatie 26, Helsinki ja Teams. Suositellaan etäosallistumista. 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruudet erikseen 

varsinaisten ja kannattajajäsenten osalta seuraavalle kalenterivuodelle. 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

erovuoroisten tai eroavien tilalle. 

7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

8. Esitellään sääntömuutosehdotus. 

9. Päätetään kevät- ja syyskokouksen kokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä. 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Yhdistyksen jäsen voi halutessa tuoda jonkin asian yhdistyksen syyskokoukseen käsiteltäväksi, 

jolloin hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti viimeistään 20.9. mennessä. 

 

Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi  
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