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KUTSU EHYT RY:N VARSINAISEEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 19.10.2020 
 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kolmas varsinainen yhdistyksen kokous (jäljempänä 
”Edustajakokous”) järjestetään maanantaina 19.10.2020 klo 17–19. Kokoukseen on 
mahdollista osallistua etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksella. 
 
Maaliskuussa (21.3.2020) pidettäväksi suunniteltu Edustajakokous peruttiin 
koronavirusepidemian takia. Kokous järjestetään lokakuussa (19.10.) ja epidemiaan liittyvän 
tartuntariskin takia jäseniä pyydetään osallistumaan kokoukseen etäyhteyksin. Kokouksen 
muodollinen kokouspaikka on EHYT ry:n keskustoimisto Helsingissä. 
 
Kokoukseen voi liittyä joko Teams-sovelluksella tai Google Chrome -verkkoselaimen kautta. 
Teams-sovelluksen voi myös maksutta ladata omalle koneelle. Tarkemmat 
osallistumisohjeet, ohjevideo Teams-kokoukseen osallistumiseksi sekä osallistumislinkki 
toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. EHYT myös järjestää 
jäsenilleen kesän ja syksyn aikana koulutusta Teams-kokouksiin osallistumisesta. 
Jäsenyhdistyksiä pyydetään kuitenkin huomioimaan kokousedustajansa valmiudet 
osallistua etäkokoukseen tehdessään valintaa kokousedustajastaan.  
 
Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 27.9.2020 mennessä osoitteessa 
www.ehyt.fi/edustajakokous Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen 
yhteydessä sähköisenä (skannattuna tai valokuvana). 
 
Äänioikeus kokouksessa on jäsenyhdistyksillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 
viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta (koskee vuotta 2019 eli vuoden 2019 jäsenmaksu 
tulee olla maksettuna). Sääntöjen mukaan jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää 
kokoukseen yksi (1) edustaja. Edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. 
 
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat järjestön toiminnan ja talouden arviointi, toiminnan ja 
talouden suuntaviivat 2020-2023, työ- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen, valtuuston 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen, 
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tilintarkastajien valinta, järjestön uusi strategia, julkilausuma sekä mahdolliset 
jäsenyhdistysten kokoukselle tekemät aloitteet. 
 
Jäsenyhdistyksillä on ollut mahdollisuus tehdä kokoukselle aloitteita alkuvuodesta, eikä 
uusia aloitteita enää kerätä. Jäsenyhdistyksiä on myös pyydetty toimittamaan ehdotuksia 
valtuuston uusiksi jäseniksi EHYT ry:n nimeämälle vaalivaliokunnalle jo aiemmin.  
 
Vaalivaliokunta on koonnut jäsenyhdistysten toimittamista ehdotuksista vaalilistan, joka 
esitellään 19.10. edustajakokouksessa. EHYT ry:n hallituksen nimeämään vaalivaliokuntaan 
kuuluvat EHYT ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Tainio (pj) sekä Juho Saari, Riitta 
Pääjärvi-Myllyaho ja Johanna Kujala.  
 
Kokousasiakirjat lähetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta osallistujille 
sähköisenä. Painetut kokousasiakirjat toimitettiin kokousedustajille jo alkuvuodesta. Mikäli 
kokousedustajanne vaihtuu, pyydämme 21.3.2020 kokoukseen ilmoittautuneita 
toimittamaan painetut kokousasiakirjat, eli strategialuonnoksen ja toimintasuunnitelman, 
uudelle kokousedustajalle. Tarvittaessa asiassa voi olla yhteydessä EHYTin 
keskustoimistoon ja asiakirjat voidaan lähettää pyydettäessä. Kokouksen esityslista on 
pysynyt samana. 
 
 
Lisätietoa kokouksesta antavat ma. osastopäällikkö Hanna Heikkilä, puh. 050 567 3270 ja 
sihteeri Maarit Vannela puh. 040 5286 246. 
 
 
Liitteet: 

- kokouksen esityslista 
- valtakirjapohja 

 


