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Uudenmaan Martat ry:n vuosikokous järjestetään 12.9. poikkeustoimin 
 
Koronatilanteesta johtuen jouduimme siirtämään piirin vuosikokouksen keväältä syksyyn. Kokous 
järjestetään lauantaina 12.9. klo 13.00 Satakuntatalolla osoitteessa Lapinrinne 1, Helsinki. Tilaisuus alkaa 
klo 10.00 ilmoittautumisella. Kokouspäivän tarkempi ohjelma julkaistaan kokousmateriaalin yhteydessä 
sivuillamme kolme viikkoa ennen kokousta. 
 
Koronatilanteen jatkuessa noudatamme kokouksen järjestämisessä erityistä huolellisuutta. Ennen 
kokouksen alkamista ja sen aikana pidämme riittäviä turvavälejä ja kokouksen lounas ravintolasalissa 
tarjoillaan pöytiin. Huolehdimme käsihygieniasta ja tilaisuudessa on suositus käyttää kasvomaskia tai 
hengityssuojainta. Flunssaoireisena ei saa kukaan tulla paikalle. Näistä varotoimenpiteistä johtuen 
kokoussaliin mahtuu 60 henkilöä turvallisesti. 
 
Jotta kokoukseen voisi osallistua mahdollisimman monen marttayhdistyksen edustajat, olemme 
poikkeuksellisesti rajanneet osanottajien määrää. Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan varsinaiset 
vuosikokousedustajat tai heidän nimetyt varahenkilönsä. 
 
Piirin uusien sääntöjen mukaan marttayhdistys voi niin halutessaan nimetä myös toisen yhdistyksen 
vuosikokousedustajan ”asiamiehekseen” kokoukseen. Valtakirjalla yhdistys voi siten luovuttaa edustus- ja 
äänioikeutensa sekä äänimääränsä toisen yhdistyksen nimeämälle vuosikokousedustajalle. Myös 
yhdistyslain perusteella toisen yhdistyksen edustajana toimiminen vuosikokouksessa on mahdollista. 
 
Väliaikaislain mukaan Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä 
voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 
21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään 
oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä 
äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on 
enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 
 
Marttayhdistys voi valtuuttaa toisen marttayhdistyksen edustamaan itseään piirin vuosikokouksessa 
täyttämällä erillisen valtakirjan. Valtakirjapohjan voi tulostaa sivuiltamme tapahtumakalenterista ja 
vuosikokoukseen saapuva kokousedustaja tuo oman valtuutuksensa lisäksi toisen yhdistyksen 
allekirjoittaman valtakirjan mukanaan kokoukseen. Ilmoittautumisen yhteydessä valtakirjat tarkistetaan ja 
äänestyslippuja annetaan edustajalle sen mukaan kuin oman yhdistyksen ja valtuutuksen antaneiden 
yhdistysten yhteenlaskettu äänimäärä on. 
 
Jotta päätöksenteon avoimuus säilyy, julkaisemme kokousaineiston kokonaisuudessaan nettisivuillamme 
kolme viikkoa ennen kokousta.  
 
Ennakkoasettelu puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin toteutetaan siten, että 
ennakkoasettelulomake on tulostettavissa kokousmateriaalissa. Allekirjoitetut ennakkoasettelulomakkeet 
pyydämme palauttamaan piiriin mahdollisimman pian joko sähköisenä tai postissa. Niiltä ehdokkailta, jotka 
eivät pääse kokouspaikalle, pyydämme lähettämään max. 3 minuutin video- tai powerpoint-esittelyn 
itsestään viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Myös kokouksessa voi ilmoittaa vaaliin ehdokkaita. 
Vuosikokoukseen saapuvat kokousedustajat voivat halutessaan pitää max. 1 minuutin mittaisen 
kannatuspuheenvuoron ehdokkaalle. Kannatuspuheenvuoroja voi lähettää myös max. 1 minuutin pituisena 
videoviestinä viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta. Kannatuspuheenvuoroja saa olla korkeintaan 
kaksi ehdokasta kohden. 
 
Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala, pirkko.haikkala@martat.fi  tai 044 713 6209 
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