
KOKOUSKUTSU 
 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vuosikokous pidetään poikkeuksellisesti 
etäkokouksena Teams-sovelluksella sunnuntaina 11.4.2021 klo 16:00 alkaen. Virallisena kokouspaikkana on 
Alakuja 6, 61800 Kauhajoki, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi  suositellaan vahvasti etäosallistumista. 
Kokoukseen saa osallistua jokaisesta jäsenyhdistyksestä kaksi (2) äänivaltaista edustajaa, sekä lisäksi yksi 
(1) edustaja yli 50 jäsenen yhdistystä kohden. 
Piirin kokouksessa on jokaiselle edustajalla yksi ääni. Seurakuntajäsenet saavat lähettää yhden edustajan, 
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kokousjärjestelyjen vuoksi hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista, mikä tapahtuu lähettämällä kuoron 
valtakirja piirin puheenjohtajalle  viimeistään keskiviikkona 6.4.2021 sähköisessä muodossa sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen veli.ikkelajarvi@gmail.com tai valokuvana tekstiviestin liitteenä numeroon 040 732 
0502. Jokaisen edustajan tulee valtakirjassa ilmoittaa sähköpostiosoite, mihin kokousaineisto ja linkki 
kokoukseen lähetetään. Lisäksi siinä ilmoitetaan sähköpostiosoite, johon kokouksen aikana voidaan lähettää 
sähköpostilinkki mahdollista etä-äänestämistä varten, mikä tapahtuu äänestyskoppi.fi-palvelun avulla. 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Työjärjestyksestä päättäminen 
5. Valtakirjojen tarkastuksen tulokset 
6. Toimintakertomus vuodelta 2020 
7. Tilinpäätös vuodelta 2020 
8. Toiminnantarkastajien lausunto 
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
10. Valitaan edustajat liiton edustajakokoukseen 
11. Sääntömuutos 

 
Piirihallitus ehdottaa, että sääntöjen kohtaan 9 § Piirikokoukset tehdään seuraavat muutokset (muutoskohdat 
sinisellä fontilla): 
 

9 § Piirikokoukset 
Piirin asioista päättää piirikokous. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kalenterivuoden aikana kaksi. 
Kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. 
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
Jokainen yhdistysjäsen on oikeutettu lähettämään piirikokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa ja sen 
lisäksi 
1. yhden (1) edustajan 51-75 henkilöjäsentä kohden, 
2. kaksi (2) edustajaa 76-100 henkilöjäsentä kohden, 
3. kolme (3) edustajaa 101-125 henkilöjäsentä kohden jne. 
Kokousedustajan tulee olla 16 vuotta täyttänyt. 
Jokaisella kokousedustajalla on piirikokouksessa yksi (1) ääni. 
Jokainen piirin alueella toimiva SKML:n jäsenseurakunta voi lähettää piirikokoukseen edustajansa, jolla on 
kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Jäsenellä on mahdollisuus käyttää asiamiestä yhdistyksen kokouksessa. 
Piirihallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

  
Yhdistyksen säännöissä sääntöjen muuttamisesta sanotaan seuraavaa:  
17 § Sääntöjen muuttaminen 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia varsinaisessa piirikokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. 
Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 
 

12. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
13. Kokouksen päättäminen 

mailto:veli.ikkelajarvi@gmail.com


 
 
VALTAKIRJA 
 
 
__________________________________ kuoron edustajat Suomen Kirkkomusiikkiliiton Etelä-Pohjanmaan 
piirin vuosikokoukseen, joka pidetään Teams-kokouksena 11.4.2021 klo 16. 
 
 
1. valtuutettu: ___________________________________________________________________ 
 
Sähköposti kokousaineistoa varten: ___________________________________________________ 
 
Sähköposti etä-äänestämistä varten (mikäli eri): _________________________________________ 
 
 
2. valtuutettu: ___________________________________________________________________ 
 
Sähköposti kokousaineistoa varten: ___________________________________________________ 
 
Sähköposti etä-äänestämistä varten (mikäli eri): _________________________________________ 
 
 
3. valtuutettu: ___________________________________________________________________ 
 
Sähköposti kokousaineistoa varten: ___________________________________________________ 
 
Sähköposti etä-äänestämistä varten (mikäli eri): _________________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seurakuntajäsenen edustaja kokouksessa. 
 
 
___________________________________ seurakunta lähettää kokoukseen edustajakseen seuraavan 
henkilön. Hänellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
 
Osallistujan nimi: _________________________________________________________________ 
 
Sähköpostiosoite: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika 
 
_________________________________     _____________ kuun ______päivänä 20____ 
 
 
_________________________________          ___________________________________ 
kuoron puheenjohtaja                 kuoron sihteeri 
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