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Kokouskutsu Suomen Riskienhallintayhdistyksen kevätkokoukseen 

Aika: 15.4.2021 klo 13:00 

Paikka: Etäyhteydellä / Panuntie 11 

1. Poikkeavat kokousjärjestelyt 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen perusteella yhdistyksen hallitus on 

päättänyt, että kokoukseen on mahdollista osallistua pääasiassa tietoliikenneyhteyden 

välityksellä.  

Jäsenellä on oikeus saapua paikalle Panuntielle mutta myös tästä pitää ilmoittaa 

etukäteen alla mainittuun päivämäärään mennessä. Tässä on huomattava, että 
johtuen kokoustilasta ja SSAB:n tiukoista koronamääräyksistä, tilaa on vain 

hyvin rajatulle määrälle henkilöitä. Kokousjärjestelyistä huolehtivien lisäksi tilaa 
on vain muutamalle henkilölle, jotta riittävät turvavälit ja muut turvallisuuteen 
liittyvät edellytykset voidaan varmistaa. 

 

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan etäkokoukseen/kokoukseen 

viimeistään tiistaina 12.4.2021 klo 14:00 mennessä tämän linkin kautta: 

https://srhy.fi/tapahtumat/srhyn-kevatkokous-15-4-2021/ 

(ilmoittautumislomake), ilmoittautumisen yhteydessä voi lisätiedoissa 

ilmoittaa mahdollisen muun sähköpostiosoitteen, johon kokoukseen 

osallistuvalle lähetetään kutsulinkki kokoukseen.  

Etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana. Kokoukseen osallistutaan 

käyttämällä Teams -kokouspalvelua, johon välitetään kuvaa käsiteltävistä 

asiakirjoista.  

Kokoukselle valitaan ylimääräinen tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden 

seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa mm. puheenvuorojen jakamisessa. 

Puheenvuorot tulee pyytää selkeästi kertomalla aluksi oma nimi. 

Äänestysjärjestykseksi tähän kokoukseen hallitus on päättänyt avoimen äänestyksen 

ja äänestys toteutetaan Teams -järjestelmän kädennosto-ominaisuudella tai 

kertomalla oma kanta jokainen vuorollaan (nimenhuutoäänestys). Tasatilanteessa, 

ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Osallistumisoikeus ja äänestenlaskennan oikeellisuus selvitetään tavallisessa 

yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Joko 

tunnistamalla osallistuja tai osoittamalla, että yhteys on muodostettu käyttäen 

jäsenen etukäteen ilmoittamaa sähköpostia (johon linkki etäkokoukseen 

osallistumiseen on lähetetty). 

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos häiriö 

johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu. 

Jos yhteyttä ei saada palautettua puheenjohtaja ehdottaa jatkokokouksen ajankohdan 

ja paikan. 

https://srhy.fi/tapahtumat/srhyn-kevatkokous-15-4-2021/
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2. Käsiteltävät asiat 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat 

asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. yhdistyksen sääntöjen muutosten 2. käsittely (liitteenä) 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä yhdistyksen Jäsensivuilla 

(edellyttää kirjautumista) viimeistään 7.4.2021. 

Suomen Riskienhallintayhdistys 

Hallitus 


