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Tervetuloa Nuorisoseurakokoukseen 29.-30.9.2018 Joensuuhun!
Suomen Nuorisoseurojen sääntömääräinen liittokokous eli Nuorisoseurakokous
pidetään 29.-30.9.2018 Joensuussa. Kokouspaikkana on Hotelli Kimmel, Itäranta 1,
Joensuu. Kokousviikonlopun oheisohjelma alkaa jo perjantaina 28.9 2018.
Samaan aikaan Nuorisoseurakokouksen kanssa Joensuussa järjestetään nuorten
kansantanssijoiden Dääns -leiri.
Tarkempia tietoja kokouksesta sekä kokoukseen liittyvät asiakirjat löydät
Nuorisoseurakokouksen ilmoittautumis- ja infosivulta osoitteesta
www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurakokous.
Edustusoikeus Nuorisoseurakokoukseen
Suomen Nuorisoseurojen jäsenenä olevat paikallisseurat ja keskusseurat voivat
lähettää äänivaltaisia kokousedustajia Nuorisoseurakokoukseen. Paikallisseurat voivat
lähettää kaksi äänivaltaista kokousedustajaa, jos jäsenmäärä on alle 300, sekä neljä
edustajaa, jos jäsenmäärä on 300 tai enemmän. Keskusseurat voivat lähettää neljä
äänivaltaista kokousedustajaa. Edustusoikeus Nuorisoseurakokouksessa on niillä
jäsenyhdistyksillä, jotka ovat maksaneet kolmen Nuorisisoseurakokousta edeltäneen
vuoden (2015-17) jäsenmaksun (liiton sääntöjen 10§). Suomen Nuorisoseurojen
valtuuston ja hallituksen jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä liiton
toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous voi päätöksellään
myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin.
Ehdotukset valtuuston jäseniksi
Nuorisoseurakokous valitsee Suomen Nuorisoseurojen valtuuston puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan sekä sääntöjen mukaisen määrän valtuutettuja ja
varavaltuutettuja eri puolilta maata. Valtuuston kokoonpanon määräytyminen on
kuvattu tarkemmin Nuorisoseurakokouksen sivuilla.
Jäsenyhdistysten tulee tehdä esitykset valtuuston puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi sekä valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi 31.8.2018 mennessä.
Esitykset tehdään virallisen lomakkeen kautta Nuorisoseurakokouksen sivuilla. Lisäksi
esitettyjen henkilöiden nimi ja kotipaikka on ilmoitettava sähköpostilla
vaalivaliokunnan puheenjohtajalle Anita Jämsénille: anita.hepskukkuu@gmail.com
Lisätietoja ja ohjeita ehdokkaiden asettamisesta, valtuuston kokoonpanosta ja muista
vaaleihin liittyvistä asioita löytyy Nuorisoseurakokouksen sivuilta osoitteesta
http://nuorisoseurakokous.nuorisoseurat.fi/lahde-edustajaksi/ehdota-valtuustoon/.
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Nuorisoseurakokoukselle tehtävät aloitteet
Liittokokouksen käsiteltäväksi on mahdollista jättää aloitteita. Aloitteet on tehtävä
kirjallisina ja ne tulee toimittaa liiton toimistoon 31.8.2018 mennessä. Liiton hallitus
laatii aloitteisiin vastaukset ja tarvittaessa myös toimenpide-esitykset.
Nuorisoseurakokous käsittelee kaikki aloitteet, jotka on jätetty määräaikaan
mennessä.
Ilmoittautuminen kokoukseen 31.8.2018 mennessä
Sitova ilmoittautuminen kokoukseen on tehtävä 31.8.2018 mennessä
ilmoittautumislomakkeella osoitteessa
https://nuorisoseurakokous.nuorisoseurat.fi/lahde-edustajaksi/.
Kokousasiakirjat ja kokouspaketit
Kokousmateriaalin voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä tai ladata kokouksen
infosivulta. Täydellinen kokousmateriaali on ladattavissa kaksi viikkoa ennen kokousta.
Äänestysliput jaetaan virallisille edustajille kokouspaikalla. Lisätietoa kokouspaketeista
ja hinnoista löydät Nuorisoseurakokouksen ilmoittautumis- ja infosivulta.
Lisätietoja
Lisätietoja kokouksen käytännön järjestelyihin liittyen antaa toimistosihteeri Pia
Matilainen: puh. 0400 685 070 tai pia.matilainen@nuorisoseurat.fi. Sääntöihin ja
kokoukseen liittyviin tiedusteluihin vastaa toimialajohtaja Hannu Ala-Sankola:
puh. 0400 842 838 tai hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi
Lämpimästi tervetuloa nuorisoseurakokoukseen - kehittämään ja viihtymään!

Ragni Reichardt
hallituksen puheenjohtaja

Antti Kalliomaa
pääsihteeri

LIITTEET
-

valtakirjalomake

-

Keskusseurat
Nuorisoseurat
Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuuston jäsenet
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen jäsenet
Suomen Nuorisoseurat ry:n kunniajäsenet

JAKELU

Suomen Nuorisoseurat ry

2

