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SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille 

 

Kevätkokoukset ja vuosikokoukset 
 

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi 

ja estämiseksi ovat vaikuttaneet yhdistysten kevät- ja vuosikokousten pitämi-

seen. SF-Caravan ry suosittaa, että yhdistykset pidättäytyvät kaikkien yhteis-

ten tapahtumien ja kokousten järjestämisestä. Hienoa, että lähes kaikki yhdis-

tykset ovat suositukseen reagoineet ja siirtäneet/peruuttaneet tapahtumiaan 

jäsenistön turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. 

 

Monien yhdistysten säännöissä on maininta kevätkokouksen pitämisestä ”huhti- tai toukokuun lop-

puun mennessä”. Kevät- ja vuosikokousten järjestämistä voi poikkeusoloissa siirtää säännöistä 

huolimatta niin pitkälle kuin on tarpeellista ja turvallista. Kokoukset on syytä kutsua koolle normaa-

lin yhdistyksen säännöissä olevan kokouskutsumenettelyn mukaisesti sitten, kun olot ovat normali-

soituneet ja viranomaisten määrittelemiä kokoontumisrajoituksia ei enää ole.  

 

Itse kokouksissa kokouksen laillisuutta käsiteltäessä on syytä huomioida ja kirjata syy, miksi esi-

merkiksi kevätkokous on koolla poikkeavaan aikaan. Koska meneillään oleva poikkeustila on vai-

kuttanut tuntuvasti kaikkien arkeen, ymmärtänee jäsenistö kokouksen siirron syyt yksimielisesti. 

 

Kokouksiin osallistuminen sähköisesti 

Osalla jäsenyhdistyksistämme on omissa säännöissään maininta ”yhdistyksen hallitus voi päättää, 

että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, 

jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttämi-

nen on rajoitettua”. Tämä määritelmä koskee siis yhdistyksen kokouksia. Jokainen yhdistys päät-

tää tästä mahdollisuudesta itse, tilannekohtaisesti. 

 

Hallituksen kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Osalla yhdistyksiä on hallituksen kokoustyöskentelyä ohjaamassa maininta ”hallituksen 

kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat”. 

Osalla yhdistyksiä hallituksen työskentelytavoista ei ole yksityiskohtaista mainintaa eli työtavat 

ovat hallituksen itsensä vapaasti päätettävissä. 



 
Yhdistyslaki ei myöskään yksityiskohtaisesti määrittele minkään yhdistyksen työtapoja, ainoastaan 

vaatii, että ”hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoi-

dettava yhdistyksen asioita”. 

 

Suosittelemme, että poikkeusoloissa sähköiset työkalut (esim. sähköposti, puhelinkokous, vi-

deoneuvottelut jne.) otettaisiin mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen hallituksen toiminnassa te-

hokkaaseen käyttöön. Ylen sivulta löytyy oheinen artikkeli Whatsupin käytöstä: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/04/digitreenit-ota-whatsapp-tehokayttoon 

 

Huom! Sähköisistäkin kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään normaali pöytäkirja. 

Päätökset voi myös tarvittaessa vahvistaa ja kirjata uudelleen seuraavassa hallituksen varsinai-

sessa, perinteiseen malliin pidettävässä kokouksessa. 

 

Poikkeustilan kestoa emme tiedä. Päätöksenteon on silti syytä luistaa yhdistyksessä niin hyvin 

kuin mahdollista kaikkia rajoituksiakin huomioiden.  

 

Sosiaalisia kontakteja on syytä välttää. Ihmisten terveys ja turvallisuus on nyt laitettava etusijalle. 

 

 

Lisätietoja kokouskäytännöistä: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561 

Lisätietoja sähköisistä työkaluista: SF-Caravan ry, Antti Rättö, puh. 03 615 3135 
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