
 
 

3.11.2022 
Hei Yhdistysaktiivi! 

 

Nyt Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Osallistuminen on helppoa, joten tule 
mukaan ja anna äänesi kuulua! 

 
 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 19.11.2022 klo 15.30 alkaen Scandic Tampere Cityssä 
(os. Hämeenkatu 1, Tampere) ja verkossa. 

 
- Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2023 

toimintasuunnitelma ja talousarvio, erovuorossa olevien liittohallituksen puheenjohtajan ja 
hallitusjäsenten ja Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen jäsenen valinnat. Lisäksi käsitellään liiton 
sääntömuutokset ja Anne Sofia Telvin -rahaston säännöt. Kokouksessa on esityksenä, että päätetään 
ottaa ennakkotarkastetut sääntömuutokset käyttöön heti, jos sääntömuutokset hyväksytään. 

 
Miten liittokokousprosessi etenee? 

 
• Valitkaa yhdistyksessä yksi edustaja (mieluiten henkilö, joka on sinut tietokoneen kanssa) ja 

jutelkaa yhdessä kokouksen aiheista (liitteenä) ja muodostakaa yhdessä yhdistyksenne näkemys 
esityslistan asioista. 

• Virallinen kokousedustaja ilmoittautuu kokoukseen mukaan 10.11. mennessä ilmoittautumislinkin 
kautta 

• Tutustukaa linkistä Liittokokous tai allergia.fi kotisivuilta haettaviin materiaaleihin www.allergia.fi 
– Järjestö – Tietoa meistä – Liittokokous sekä intrassa hallitusehdokkaisiin. 

• Kommentoi materiaaleja 10.- 18.11. välisenä aikana kyselyssä kokouskommentit . 
Kommentteja kannattaa antaa jo etukäteen, jotta kokouspäivänä päästään heti asiaan ja 
päätöksiin. 

• Toimita skannattu tai valokuvattu valtakirja 17.11. mennessä katariina.arokanto@allergia.fi 
tai 040 351 2960. Alkuperäistä valtakirjaa ei tarvitse toimittaa liittoon. 

• Yhdistyksen kokousedustaja osallistuu kokoukseen 19.11. klo 15.30 linkistä, jonka saa 
sähköpostiinsa. Kokous toteutetaan Teams-verkkoalustalla, joka on hyvin helppokäyttöinen. 
Voit osallistua kokoukseen myös paikan päällä Scandic Tampere Cityssä. 

• Yhdistyksen muu väki voi myös seurata syyskokousta ilmoittautumalla Teams-osallistujaksi. 
Huomioitavaa on, että Teamsissa vain kokousedustajilla on puhe- ja äänestysoikeus. 

 
Mikäli sinulle tulee mieleen kysymyksiä kokoukseen liittyen, olemme mielellämme avuksi! 

Liittohallituksen puolesta katariina.arokanto@allergia.fi, p. 040 351 2960 

P.S. Muistathan puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan virtuaalikahvit Teamsissa 8.11.2022 klo 17.00! 
Aiheena mm. liittokokousasiat ja muut ajankohtaiset. 
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