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kokemuksiamme

NYKYTEKNIIKKA JA YLEISKOKOUS

Suomen Collieyhdistys ry.   



Yhdistyksen säännöt mahdollistavat 

nykytekniikan käyttöönoton

 Lainaus Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta

 https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosa
llistuminen.html

 Etäosallistumisella ei voida korvata perinteisen fyysisen kokouksen järjestämistä

 Edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään 
yhdistyksen säännöissä.

 Etäosallistumisen käyttämisen edellytyksenä on, että perinteisellä tavalla 
järjestetyssä kokouksessa noudatettuihin menettelyihin verrattavalla tavalla 
voidaan selvittää etäosallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan 
oikeellisuus. 

 Kutsussa yhdistyksen kokoukseen on yhdistyslain 24 §:n mukaisesti mainittava, jos 
etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista.
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VAIHE 1: Sääntöuudistus (SCY)

 Koimme tarvetta uudistaa yhdistyksen sääntöjä päätöksenteon ja 
jäsenmäärän laajentamiseksi

 Yleiskokouksissa vähän osallistujia ja muutoinkin jäsenmäärä laskussa

 Sääntöuudistuksen valmistelu aloitettiin hallituksen piirissä (2015)

 Sääntöuudistuksen ensimmäinen esittely kevätyleiskokouksessa 23.4.2016
Klaukkalassa

 Etäkokous mahdollisuus / valtakirjalla äänestäminen?

 Sääntöuudistuskyselyn lanseeraus jäsenistölle kevätyleiskokouksen 2016 jälkeen 
(Survey Monkey)

 Kysymyksinä mm: Montako vuosikokousta olisi hyvä olla? Tulisiko etäosallistuminen 
yhdistyksen yleiskokoukseen olla mahdollista? Tulisiko hallitusten jäsenillä olla 
varajäseniä? Tulisiko äänioikeuden alaikäraja olla 15 vai 18 vuotta? Milloin 
jäsenmaksulaskujen eräpäivä tulisi olla? jne.. 
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VAIHE 1: Sääntöuudistus (SCY)

 Kyselyn tulosten ja sääntöuudistuksen väliaikatilanteen läpikäynti 

syyskokouksessa 19.11.2016 Tampereella

 Sääntöesityksen hyväksyminen kevätvuosikokouksessa 22.4.2017 Helsingissä 

+ kirjaaminen Patentti ja rekisterihallituksen sähköiseen portaaliin 

 Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi säännöt ja ne astuivat voimaan 

15.9.2017.

 Ensimmäinen hajautettu yleiskokous keväällä 28.4.2018: Helsinki, Jyväskylä 

ja Oulu
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VAIHE 2: Toimeenpano (SCY)

 Etäkokousohjeistuksen laatiminen

 Etäkokousvälineistö ja -ohjelma hankkiminen/ varaaminen

 Laadukkaat kokouspuhelimet (varsinainen kokous + kaksi etäpistettä)

 Laadukkaan kokousohjelman lisenssi (1 järjestäjä + 50 osallistujaa)

 Kannettavat tietokoneet (toimihenkilöiden omat)

 Tietoliikenneyhteys varmistettava (backup toimihenkilöiden omat 4G liittymät)

 Jäsenistön tiedottaminen ja ohjeistus

 www-kotisivut

 Jäsenlehti Colliesanomat

 Yhdistyksen vuosikelloon tehtävät päivitykset (hallitus, alaosastot)
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VAIHE 2: Toimeenpano (SCY)

 Koulutus

 Hallituksen kaikille jäsenille!

 Alaosastojen toimihenkilöt (etäpisteissä)

 Talous

 Kokouskustannusten kasvun huomioiminen yhdistyksen 
talousarviossa (1 → 3)

Hankinnat ja lisenssit, tilavuokrat, kokoustarjoilut
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VAIHE 3: Yleiskokous (SCY)

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS VARSINAISESSA KOKOUKSESSA

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA (3 kpl)

Varsinainen kokous: Helsinki

Etäpisteet: Oulu ja Jyväskylä

3. KOKOUKSEN SIHTEERIEN VALINTA (3 kpl)

4. KOKOUKSEN YHTEYSVASTAAVIEN VALINTA (3 kpl)

tulee olla pääyhdistyksen/alaosaston hallituksen jäsen)

6. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA (2 kpl/kokouspiste)

7. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2 kpl/kokouspiste)

15. SYYSVUOSIKOKOUKSEN PAIKKA

15.1. Valitaan varsinaisen kokouksen paikka

15.2. Lisäksi valitaan enintään kaksi etäkokouspaikkakuntaa (ja etäkokouksen järjestävää alaosastoa)
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Tähän saakka koettua

Plussat
 Yleiskokouksen osallistujamäärät kasvaneet

 Päätöksenteko laajentunut

 Jäsenistö tyytyväinen etäkokousmahdollisuuteen

 Pitkät ajomatkat poistuvat

 Kokousmateriaali keskitetty Intraan

 Halukkaita etäkokouksen järjestäjiä löytyy kiitettävästi

 Tehtyjä investointeja (kokousohjelmistolisenssi ja kokouspuhelimet) 
voidaan hyödyntää yleiskokousten ulkopuolella

 Hallituksen ja toimikuntien kokoukset 

 Koulutustapahtumat ja luennot

Miinukset
 Hallituksen työmäärä lisääntyy

 Hallituksen jakaantuminen varsinaisen ja etäpisteiden kesken

 Pidempi kokoukseen valmistautuminen + tauot

 Kustannukset yhdistykselle jatkossa

 3 x kokoustila, jne..

 Useamman kokouspaikkakunnan toteutus vie enemmän aikaa kuin 
yhden kokouspaikkakunnan

 Ollaan realisteja, huomioidaan aikatauluissa

 Tekniikan kanssa voi tulla haastetta ja aikataulu venyy (varalaitteita 
mukaan)

 Muistetaan, että vain ääni välittyy kokouspisteiden välillä (ei eleet)

 Pyydetään puheenvuoro ja viestitään selkeästi

 Ylimääräinen hälinä taustalta tulee minimoida (käytetään mutea)
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Osallistumisaktiivisuus

 Tulevaisuus näyttää, kuinka hajautettu yleiskokous etäpisteineen saa jäseniä liikkeelle, 
alku on ainakin lupaava!

 Oman kokemuksemme pohjalta voimme suositella etäkokousmahdollisuutta lisättäväksi  
yhdistyksen sääntöihin, eteenkin, jos kyse on maantieteellisesti laajasta yhdistyksestä. 
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Kysymyksiä

Suomen Collieyhdistys ry.   



Kiitos!

jorma.lahti@millakes.com

http://www.scy.fi
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