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SUKUKOKOUS 2020 POIKKEUSJÄRJESTELYIN 

Sukuyhdistyksen hallitus päätti 11.5.2020, että koronaviruspandemian aiheuttaman 

poikkeuksellisen tilanteen ja sen johdosta asetettujen rajoitusten vuoksi sääntömääräinen 

sukukokous järjestetään poikkeusjärjestelyin. Tänä vuonna pidetään sääntömääräinen 

kokous etäkokouksena sunnuntaina 30.8.2020, ja sääntömääräisen kokouksen 

yhteyteen alun perin suunniteltu sukutapaaminen ohjelmineen siirretään elokuulle 2021. 

Emme siis tapaa tänä vuonna Turussa, vaan pidämme etäkokouksen. 

Perustelut: 

- Vaikka kokoontumisrajoitukset kesäkuun alussa lievenevät, ei ole mitenkään varmaa, 

olisiko kokoontuminen elokuussa sallittua tai onko rajoituksia jouduttu kenties 

tiukentamaan uudelleen. Haluamme näin ajoissa varmistaa sen, että sääntömääräinen 

kokous voidaan järjestää tavanomaisessa aikataulussa. 

- Valtioneuvosto on esittänyt, että mm. rekisteröityjen yhdistysten vuosikokoukset tulisi 

poikkeusolojen vuoksi voida järjestää etänä, vaikka tällaista mahdollisuutta ei yhdistyksen 

säännöissä olisi huomioitu. Haluamme noudattaa tätä ohjetta. 

- Haluamme toimia vastuullisesti ja turvata sukukokoukseen osallistuvien sukulaisten 

terveyden sekä näillä järjestelyillä osaltamme hillitä epidemian leviämistä.  

- Järjestämällä sääntömääräinen kokous sunnuntaina 30.8. vältetään päällekkäisyys 

saman viikon perjantaille ja lauantaille keväältä siirrettyjen ylioppilasjuhlien ja 

valmistujaisten kanssa. 

Etäkokoukseen osallistumista varten kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään 

sähköpostitse linkki, jolla voi liittyä kokoukseen. Linkin käyttö edellyttää toimivaa internet-

yhteyttä. Huomaattehan, että samalla etäyhteydellä, saman koneen ääressä, voi olla 

useampi henkilö – näin voidaan esimerkiksi mahdollistaa iäkkäämpien sukulaisten 

osallistuminen kokoukseen. 

Tervetuloa kokoukseen! 

Sukuyhdistyksen hallitus 
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Gummerus-Pihkalan sukuyhdistys ry 

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SUKUKOKOUKSEEN 

Aika: Sunnuntaina 30.8.2020 klo 15 

Paikka:  Etäkokous.  

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen 

sähköpostitse linkki, jolla voi osallistua kokoukseen. Linjat ovat auki klo 14 

alkaen yhteyksien tarkistamista varten.  

 

Esityslista 

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 tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot 

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Valitaan kolmeksi vuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet 

erovuoroisten tilalle 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraaville kolmelle vuodelle sekä liittymis- ja 

vuotuisen jäsenmaksun suuruus 

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 

10. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen kokouksen päätettäväksi jättämät asiat 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Ilmoittautuminen 15.8.2020 mennessä yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä 

lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen gummeruspihkala@gmail.com. Ilmoittautuessa 

on annettava sähköpostiosoite, johon kokouslinkki lähetetään. Kokouslinkin mukana 

toimitetaan ohjeet kokoukseen osallistumisesta linkin kautta. Voit ilmoittautua myös tämän 

sähköisen lomakkeen kautta https://e-lomake.fi/lomakkeet/6209/lomake.html 

Tervetuloa kokoukseen! 
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