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KOKOUSKUTSU 
 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus on päättänyt kokouksessaan 12/2022 

(17.9.2022) kutsua liiton XXV liittokokouksen koolle Lappeenrantaan. 

 

Aika: 18.-20.11.2022 kello 16.00 alkaen, ilmoittautuminen kello 15.00–16.00 

Paikka: Brahenkatu 1, Lappeenranta 

 

Koronatoimet liittokokouksessa 

Noudatamme liittokokouksessa viranomaisten asettamia mahdollisia rajoituksia.  

 

Käytännön ohjeet 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.nuva.fi/liittokokous 

 

Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy 30.10.2022. Pyydämme kaikkia osallistujia 

ilmoittautumaan määräaikaan mennessä. 

 

Jälki-ilmoittautuminen liittokokouspaikalla on mahdollista jäsenmaksunsa maksaneille, mutta 

näille henkilöille emme voi mahdollistaa painettuja kokousmateriaaleja 

 

Aloitteiden lähettäminen ja äänioikeus 

 

Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet pitää jättää liittohallitukselle viimeistään 

14.10.2022. Muut aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään 28.10.2022. Aloitteet 

toimitetaan joko sähköpostitse aino.pohjanvirta@nuva.fi TAI postitse osoitteeseen Lapinrinne 

2, 00180 Helsinki. Aloitteiden tulee olla saapunut sähköpostitse tai postitse liittoon viimeisen 

esitysvuorokauden aikana. Kokouksessa äänioikeus on kaikilla liiton henkilöjäsenillä, jotka ovat 

maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 4.11.2022 kello 23.59 mennessä. 

 

http://www.nuva.fi/liittokokous
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Kokouksessa käsiteltävät asiat 

 

Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9§:n määräämät varsinaisen liittokokouksen asiat 

ja 

kokonaisuudessaan seuraavat asiat: 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

• todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

• hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys 

• käsitellään ja vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta 

• käsitellään toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle sekä muille tili- ja 

vastuuvelvollisille 

• asetetaan liittokokouksessa käsiteltäviä asioita varten toimikunnat 

• käsitellään liittohallituksen selonteko toiminnastaan kuluvalla toimikaudella 

• käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 

• määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

• käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 

• valitaan tilin- ja toiminnantarkastaja ja valtuutetaan tilintarkastusyhteisö valitsemaan 

varatilintarkastaja 

• valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 

• valitaan liittohallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 

• valitaan liittohallitukseen 4–8 muuta jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi 

• käsitellään aloitteet ja liittohallituksen niistä antamat lausunnot 

 

Lisäksi liittokokouksessa käsitellään liiton tavoiteohjelma, liittohallituksen esitys liiton 

yhdenvertaisuussuunnitelmasta kaudelle 2023–2025, liittohallituksen esitys liiton kestävän 

kehityksen suunnitelmaksi kaudelle 2023-2025 ja liittohallituksen esitys keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmaksi kaudelle 2023-2025. 
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Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallituksen puolesta, 

puheenjohtaja Nette Rimpioja 
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