
EP:n Moottorikelkkailijat ry  KUTSU / ESITYSLISTA 
 
YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
 
Aika:  Lauantaina 23.10.2021 klo 19.30 sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen  
Paikka: Downtown Bowling Oy, Metallitie 2, 62100 Lapua 

         tai Teams-sovelluksen kautta etäyhteydellä 
Jakelu: Jäsenet sähköpostilla 
  
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että koronaepidemian vuoksi kokoukseen on 
mahdollista osallistua myös kokouspaikan ulkopuolelta etäyhteydellä teknisen välineen 
avulla (=Teams -kokoustyökalu). Fyysisesti kokouspaikalle saapuvia jäseniä pyydetään 
noudattamaan erityistä käsihygieniaa ja osallistumaan kokoukseen Teams -
etäyhteydessä, mikäli tuntee edes vähäisiä flunssan oireita. 
  
Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikan ulkopuolelta Internet-selaimella, Teams-
työpöytäsovelluksella tai Teams-mobiilisovelluksella, tulee tästä ilmoittaa sähköpostitse 
(info@ep-moke.fi) viimeistään perjantaina 22.10.2021 klo 12.00 mennessä se 
sähköpostiosoite, jolla yhdistyksen jäsen osallistuu kokoukseen. Tämän jälkeen sihteeri 
lähettää em. sähköpostiin Teams-linkin sisältävän kutsun kokoukseen.  

   

Asiat: 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
4. Hallitus esittää kokoukselle, että yhdistyksen sääntökohtaa 8 muutetaan siten, että 

kokouskutsu voidaan julkaista vaihtoehtoisesti yhdistyksen internetsivulla ja 
kokoukseen voi osallistua myös postitse tai etäyhteyden kautta. Lisäksi sääntöihin 
lisätään kohta 11 alla olevan sisältöisenä: 
 
8. Kokoukset ja kutsut 
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaistaan yhdistyksen internetsivulla 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Päätökset tehdään, ellei näistä 
säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan, ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen 
puheenjohtajan mielipide. 
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11. Yhdistyksen hallitus voi nimetä kerhon toimintaa ansiokkaasti hoitaneen 
nykyisen tai entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi ja samoin perustein 
rivijäsenen kunniajäseneksi. Näiden molempien etuuteen kuuluu vapautuminen 
jäsenmaksusta. Ehdotuksen hallitukselle kunniajäseneksi tai 
kunniapuheenjohtajaksi nimeämisestä voi tehdä yhdistyksen jäsen. 

 
 

5. Muuta asiat kokouskeskusteluna 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Liite 1 muutosehdotus yhdistyksen säännöiksi 
Liite 2 voimassa olevat yhdistyksen säännöt 
 
EP:n Moottorikelkkailijat Ry, hallitus 

 
   

 


