
 

 

  KOKOUSKUTSU 
  
  29.4.2019 
 
 
 
 
Valtuuston jäsenet ja varajäsenet    
Liiton hallituksen jäsenet 
Keskusseurat  
 
VALTUUSTON KOKOUS 17.5.2020 TEAMS / LAHTI 
 
Tervetuloa Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuuston kevätkokoukseen sunnuntaina 17.5.2020 klo 12.00 
Teams-etäyhteydellä tai Nuorisoseurojen Lahden aluetoimistolle (Rautatienkatu 3). Koronavirustilanteen 
vuoksi suosittelemme osallistumista kokoukseen etäyhteydellä.  
 
Pidämme harjoituskokouksen ma 4.5.2020 klo 18 tekniikan testaamiseksi ja kokouskäytänteiden 
harjoittelemiseksi, jos Teams kokousalustana ei ole sinulle jo tuttu. 
Verkko-osallistumista varten tarvitset tietokoneen, toimivan verkkoyhteyden sekä kuulokkeet. Verkko-
osallistuminen tapahtuu Microsoft Teams -ohjelman avulla. Alta löytyvästä linkistä klikkaamalla pääset 
mukaan. Kun ohjelma kysyy, ladataanko työpöytäsovellus, valitse kohta "Liity sen sijaan verkossa", jolloin 
Teams aukeaa tietokoneen verkkoselaimeen (Internet Explorer 11, Edge, Chrome tai Firefox). Halutessasi 
voit myös ladata Teamsin maksuttoman työpöytäversion koneellesi ennen webinaaria 
(https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app). Etukäteen lataaminen nopeuttaa 
mukaan liittymistä webinaarin alkamishetkellä. 
 
Linkki etäkokoukseen >> 
________________________________________________________________________________  

Liity Microsoft Teams -kokoukseen  
Lisätietoja Teamsista | Kokousasetukset  
________________________________________________________________________________  
 
Valtuuston kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, hyväksytään tarkistettu talousarvio ja 
toimintasuunnitelma, valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuston syyskokouksen henkilövalintoja 
sekä Oulunsuun Nuorisoseuran pyyntö/esitys keskusseurojen jäsenmaksun perimättä jättämisestä ja 
hallituksen vastaus asiaan. Lisäksi valtuustolle esitellään alueellisten jäsenpalvelujen kyselyn tuloksia ja 
analyysia. 
 
Valtuustoon kutsutaan valtuuston varsinaiset jäsenet, varajäsenet, liiton hallitus, keskusseurojen 
toimihenkilöt sekä liiton toimihenkilöt.  
 
Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen 3.5.2020 mennessä osoitteesta 
www.nuorisoseurat.fi/kevatvaltuusto löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. Jos varsinaiseksi valtuutetuksi 
valittu henkilö ei voi osallistua kokoukseen, pyydämme ilmoittamaan välittömästi henkilökohtaiselle 
varaedustajalle. Yhteystiedot löytyvät viestin liitteenä olevasta tiedostosta. 
 
Kokousmateriaalin voi ladata 30.4. alkaen em. osoitteesta. 
Etäosallistumiseen tarvittavan linkin toimitamme kaikille kokoukseen ilmoittautuneille. 

https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUxODQ4ZDktMTFkZi00YWJmLWI3MWUtMTU1ZmQyYjYwMmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22579b3505-21c2-467c-bb26-56b032130922%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=579b3505-21c2-467c-bb26-56b032130922&tenantId=42ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b&threadId=19_meeting_NzUxODQ4ZDktMTFkZi00YWJmLWI3MWUtMTU1ZmQyYjYwMmRm@thread.v2&messageId=0&language=fi-FI
http://www.nuorisoseurat.fi/kevatvaltuusto


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etäosallistumiseen tarvitset laitteen (tietokone, tabletti, puhelin) sekä verkkoyhteyden. Tekniset laitteet 
etäosallistumiseen voidaan tarpeen mukaan tarjota myös edustajaa lähinnä olevalla nuorisoseurojen 
toimipisteellä / toimipisteeltä. 
 
Mikäli joku edustajista kokouksessa vaatii asian käsittelemiseksi suljettua lippuäänestystä tai suljettua 
vaalia, käsitellään tämä asia sitä varten erikseen myöhemmin koolle kutsuttavassa valtuuston 
ylimääräisessä kokouksessa, sillä tekniset ratkaisut eivät mahdollista suljetun lippuäänestyksen tai vaalin 
toteuttamista kokouksessa. Toivomme edustajilta joustoa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 
 
Tervetuloa kokoukseen!  
 
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen puolesta 
    
 
  

 
 
 
 

Ragni Reichardt Annina Laaksonen 
Puheenjohtaja   Pääsihteeri 


