Etäosallistuminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 13.8.2021
Kotiseutuliiton vuosikokous järjestetään perjantaina 13.8.2021 klo 14 alkaen Oulun teatterin suurella
näyttämöllä. Vuosikokoukseen on tänä vuonna mahdollista osallistua virallisena kokousedustajana
ensimmäistä kertaa myös etäyhteyden välityksellä.
Vuosikokouskutsut jäsenyhteisöille on lähetetty Valtakunnallisten kotiseutupäivien kutsujen yhteydessä
3.5.2021. Vuosikokouksen esityslista ja muu vuosikokousmateriaali on lähetetty jäsenyhteisöille 17.6.20210
ja ne löytyvät osoitteesta: https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-jakokousaikataulu/
Muut kuin viralliset kokousedustajat voivat seurata Kotiseutuliiton vuosikokousta liiton YouTube-kanavalle
striimattavasta lähetyksestä. Linkki lähetykseen löytyy aikanaan tältä sivulta:
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu/ sekä liiton
YouTube-kanavalta.

Ilmoittautuminen etäosallistujaksi
Jokaisella etäkokousosallistujalla tulee olla toimiva, henkilökohtainen sähköpostiosoite, kokoukseen
osallistumisen mahdollistava laite (mieluiten tietokone) sekä toimiva internetyhteys.
Etäyhteydellä osallistuvan jäsenyhteisön virallisen edustajan tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään
31.7.2021 näiden ohjeiden mukaisesti:
- Täytä etäosallistumisen ilmoittautumislomake: http://bit.ly/KSLvuosikokous2021
- Lomakkeella ilmoitetaan jäsenyhteisön nimi, jäsenyhteisöä edustavan osallistujan nimi, hänen
toimiva sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa (pulmatilanteiden varalta) ja jäsenyhteisön
äänimäärä. (Suurimmalla osalla jäsenyhteisöistä on yksi ääni, maakuntien liitoilla ja kotiseututyön
aluejärjestöiksi hyväksytyillä yhteisöillä on 10 ääntä. Kts. Kotiseutuliiton säännöt.)
- Liitä ilmoittautumislomakkeeseen mukaan asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu valtakirja, joko
valokuvana tai skannattuna. Lomakkeessa on painike, jota klikkaamalla voit liittää mukaan
haluamasi tiedoston. Suositellut tiedostomuodot ovat .jpg ja .pdf, ja suurin mahdollinen tiedoston
koko 2Mb.
- Huom. Yhdellä etäosallistujalla voi olla vain yksi valtakirja eli hän voi edustaa vain yhtä
jäsenyhteisöä. (Kokouspaikalla Oulussa sen sijaan yksi osallistuja voi edustaa useampaa
jäsenyhteisöä.)
On erityisen tärkeää pitää kiinni määräajasta, jotta kokoustekniset järjestelyt saadaan tehtyä oikein ja
kokous voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti.

Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetämme kunkin etäosallistujaksi ilmoittautuneen jäsenyhteisön virallisen
edustajan ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin henkilökohtaisen linkin
kokousosallistumista varten.

Ohjeita etäkokousosallistumiselle:
Etäkokous järjestetään ProspectumLIVE-alustalla. Liityt kokoukseen sähköpostiin saamasi henkilökohtaisen
linkin kautta. Suosittelemme, että käytät tietokonetta ja sinulla on viimeisin päivitetty versio selaimestasi.
Tuettuja selaimia ovat Google Chrome, Microsoft Edge ja Mozilla Firefox. Suosittelemme käyttämään
Chromea.
Selain ehdottaa sinulle liittymistä Zoomiin. Liity omalla nimelläsi ja anna selaimelle oikeus käyttää
tietokoneesi mikrofonia sekä kameraa. Mikäli et pysty liittymään saamallasi linkillä ProspectumLIVE kokousalustalle, saat apua etätuelta. Etäosallistujaksi ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta
tarkempia ohjeita, joiden mukana saat myös ohjeita ja yhteystiedot pulmatilanteisiin.
Jos kohtaat minkäänlaista ongelmaa, suosittelemme päivittämään sivun ja liittymään kokoukseen
uudestaan. Linkkisi avulla sinulla on mahdollisuus päästä takaisin kokoukseen, vaikka verkkoyhteytesi
väliaikaisesti katkeisikin.
Kokousta ja sen etenemistä hoidetaan puheenjohtajiston ja sihteeristön toimesta. Lyhyet ehdotukset ja
kannatukset esitetään ensisijaisesti kirjoittamalla keskustelupalstan kautta silloin, kun puheenjohtaja niitä
pyytää.
Halutessasi saat varsinaisen suullisen puheenvuoron seuraavasti:
• Voit pyytää puheenvuoroa kirjoittamalla puheenvuoropyynnön keskustelupalstalle. Tekninen
sihteeri hallinnoi keskustelupalstaa.
• Puheenjohtaja myöntää puheenvuorot saapumisjärjestyksessä.
• Muista poistaa mikrofonin mykistys ja voit halutessasi avata kamerasi.
Mikäli kokouksessa tulee vastaan äänestystilanne, äänestäminen tapahtuu ProspectumLIVE-alustan kautta
”Äänestä”-kohdasta. Saat äänestettävät vaihtoehdot näkyviisi, äänestät, ja voit jatkaa kokoukseen
osallistumista puheenjohtajiston ohjeiden mukaisesti. Jäsenyhteisösi äänimäärä on lisätty etukäteen
äänestystyökaluun, ja järjestelmä laskee äänet automaattisesti.
Kokous tallennetaan automaattisesti palveluntarjoajan toimesta ja se on nähtävillä Kotiseutuliiton
YouTube-kanavalla kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Harjoituskokous
Etäosallistujaksi ilmoittautuneille järjestetään harjoituskokous maanantaina 9.8.2021 klo 16.30–17.30.
Harjoituskokoukseen voi osallistua samalla henkilökohtaisella linkillä, joka toimii linkkinä myös varsinaisena
kokouspäivänä. Se lähetetään etäosallistujaksi ilmoittautuneille etukäteen.
Harjoituskokouksessa kirjaudutaan ProspectumLIVE-alustalle ja tutustutaan sen toimintoihin.
Harjoituskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tiedustelut ja muutokset osallistumisessa
Mikäli jäsenyhteisön osallistumistavassa tai virallisessa kokousedustajassa tulee muutoksia etäosallistujaksi
ilmoittautumisen jälkeen, ota yhteys Kotiseutuliiton toimistoon: toimisto@kotiseutuliitto.fi.
Huomioithan, että toimistomme on kesätauolla eli kiinni 5.–23.7.
Lämpimästi tervetuloa mukaan Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen – joko etänä tai paikan päällä
Oulussa!
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