
 
Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry 
Drama- och teaterundervisning i Finland rf 
Finnish Drama/Theatre Education Association  

 

 

FIDEAN KEVÄTKOKOUS  2020 

  

Aika: Lauantaina 13.6.2020 klo 12:00 

 

Kokoustapa: Lähi- ja etäkokous. Hallitus suosittelee etäosallistumista kokoukseen, jotta kokous ei 

myötävaikuta korona-epidemian leviämiseen. Lähikokous järjestetään Helsingissä ja 

kokouspaikka tarkentuu lähiosallistujien määrän mukaan. Kokouspaikan osoite ilmoitetaan 

perjantaina 5.6. kun ilmoittautuminen on päättynyt. 

 

Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon pe 5.6. klo 12 mennessä. Ilmoittautuminen on 

tarpeen turvallisuuden ja teknisten kokousjärjestelyiden varmistamiseksi sekä ääni- ja 

läsnäolo-oikeuden toteamiseksi.  

 

Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: bookkeeperfidea@gmail.com. 
Kirjoita sähköpostiin selkeästi joko  

a) Tulen paikan päälle. 

b) Osallistun kokoukseen etänä. 

 

Etäkokoukseen tarvittava osallistumislinkki lähetetään vain ilmoittautuneille siihen 

sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen on lähetetty.  

 

Etäyhteyteen käytettävä Zoom-palvelun käyttö on melko yksinkertaista ensikertalaisellekin. 

Kokoustaminen toimii parhaiten sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi tietokoneelle tai 

puhelimeesi osoitteesta: https://zoom.us/. Käyttö onnistuu myös selain-ohjelmilla (chrome, 

firefox ym.). Jos tarvitset apua Zoomin käyttöönotossa, olethan yhteydessä sähköpostitse 

Katja Honkaseen, bookkeeperfidea@gmail.com.  Puoli tuntia ennen kokousta ja kokouksen 

aikana voit pyytää apua ongelmatilanteissa myös puhelimitse numerosta 0400-693581. 

 

FIDEA järjestää kevätkokouksen 2020 poikkeustilanteessa lähi- ja etäkokouksena. Tämän 

mahdollistaa voimassaolevan poikkeuslainsäädäntö (5§): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290 

 

FIDEA:n sääntöjen 12 § mukaan jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää korkeintaan yhdellä 

(1) valtakirjalla. Oikeaksi todistetut valtakirjat on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja 

etäosallistujien on lähetettävä ne sähköpostitse viimeistään 5.6. osoitteeseen: 

bookkeeperfidea@gmail.com. Lähikokoukseen osallistuvat toimittavat valtakirjat 

tarkastettaviksi vähintään 15 minuuttia ennen kokouksen alkamista.  

 

Kokousmateriaalit vuosikertomus 2019, toimintasuunnitelma 2020, tilinpäätös 2019 ja 

talousarvio 2020 lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille 6.6. mennessä. 

 

Ennen esityslistan asioiden käsittelyä, puheenjohtaja kertoo draama- ja teatteriopetuksen 

ajankohtaisista kuulumisista. 
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Esityslista 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

4. Kokousvirkailijoiden valitseminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa.  

 

5. Toimintakertomus 2019 

 

6. Tilinpäätös ja tase 31.12.2019 

Luetaan toiminnantarkastuskertomus. 

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille  

 

8. Toimintasuunnitelma 2020  

 

9. Talousarvio vuodelle 2020 

 

10. Valitaan tarvittavat työryhmät 

Tällä hetkellä toimivat työryhmät ovat: 

10.1. Viestinnän työryhmät 

10.1.1. Svenska gruppen 

10.1.2. Markkinointi, jäsenasiat 

10.1.3. Sosiaalinen media 

10.1.4. Verkkosivut 

10.1.5. FIDEA-lehti 

 

10.2. Työryhmät 

10.2.1. Tutkimustyöryhmä 

10.2.2. Apurahatyöryhmä 

10.2.3. Kansainväliset asiat 

10.2.4. Teatterin ja draaman oppiaineen edistäminen 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

 

12. Kokouksen päättäminen 
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V A L T A K I R J A 
 
12§: Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, minkä lisäksi hän voi äänestää yhdellä (1) 
äänivaltaiselta jäseneltä saamallaan valtakirjalla. 
 
Valtuutan _____________________________________ osallistumaan ja käyttämään 
äänivaltaa FIDEA ry:n vuosikokouksessa Helsingissä la 13.6.2020.  
 
Paikka ja päiväys: _________________________ 
 
 
_____________________________  
Valtakirjan antaja /nimen selvennys  
 
 
_____________________________ 
Valtuutettu / nimen selvennys  
 
Todistavat:  
 
_______________________________ja _____________________________ 
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