
 

 

 

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen   Helsinki 30.10.2020 

 

Arvoisa Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestö, 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään hybridikokouksena 
maanantaina 16.11.2020 klo 16.30 alkaen etäyhteydellä ja Kallion kortteli kokous- ja kongressikeskuksessa 
Kuntatalolla, osoitteessa Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus suosittelee 
jäsenjärjestöille etäosallistumista.  

 

Kokous on vaalikokous, jossa valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2021-
2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat, kunniapuheenjohtajan valinta 
sekä muissa asioissa muutokset jäsenkunnassa ja vuosikokouksen julkilausuma, joka toimitetaan 
jäsenjärjestöille ennen kokousta. Hallitus esittää vaalivaliokunnan asettamista valmistelemaan 
vuosikokouksen henkilövalintoja vuodelle 2021 siten, että vuoden 2020 vaalivaliokunta jatkaa tehtävässään 
vuonna 2021 nelijäsenisenä.  Vaalivaliokunnan ohjeistuksen mukaan vaalivaliokunnan ohjeellinen koko on 
koollekutsuja ja neljä jäsentä. 

 

Vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa tulostaan perjantaihin 13.11.2020 mennessä sähköisen 
lomakkeen kautta ja ilmoittaa, osallistuvatko he kokoukseen etäyhteydellä vai paikan päällä. 
Ilmoittautumisen voi muuttaa etäosallistumiseksi 16.11.2020 klo 12 asti ilmoittamalla asiasta 
sähköpostitse toimisto [at] naisjarjestot.fi tai puhelimitse numeroon 046 922 2201. Kokouksen tekninen 
ohjeistus ja turvallisuusohjeistus lähetetään sähköpostitse jäsenjärjestöille 11.11. jälkeen sekä 
henkilökohtaisesti kaikille ilmoittautuneille 14.-15.11. välisenä aikana. Kutsu sähköiselle kokousalustalle 
(Zoom) lähetetään sähköpostitse kaikille etäosallistujiksi ilmoittautuneille 14.-16.11. välisenä aikana, mutta 
viimeistään kokouspäivänä klo 12 mennessä. 

 

Valtakirjalomakkeet kullekin järjestölle ovat liitteenä. Valtakirjoja on 1–5 kappaletta järjestön jäsenmäärän 
perusteella määräytyvän edustajamäärän mukaisesti. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisten edustajien ja 
valtakirjojen lukumäärät on lueteltu liitteessä 13. Edellisvuosista poiketen valtakirjat palautetaan 
etukäteen perjantaihin 13.11.2020 mennessä osoitteeseen toimisto [at] naisjarjestot.fi tai mikäli 
valtakirjan toimittaminen sähköisesti ei ole mahdollista, 13.11.2020 mennessä postitse osoitteeseen 
”Vuosikokous 2020” Naisjärjestöjen Keskusliitto, Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki. Mikäli toimitat 
valtakirjan postitse, varmistathan, että postitat valtakirjan hyvissä ajoin. Ilmoitathan asiasta myös 
toimistollemme sähköpostitse tai puhelimitse. Valtakirjoja ei tarkasteta kokouspaikalla.  

 

Liiton sääntöjen mukaan yhteisöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä hallituksen 
jäsenellä on liiton kokouksissa puheoikeus. 

 

Tilaisuus tallennetaan liiton sisäistä käyttöä varten. 

 

Lämpimästi tervetuloa!  Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

 

Eva Biaudet      Terhi Heinilä 

Puheenjohtaja     Pääsihteeri   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkMhGWSXdeHtOkfbsatHqG1WYLAYpSd69Zu13iHSJnh0xnig/viewform?usp=sf_link
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