Kutsu Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Helsinki 5.11.2018

Arvoisa Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestö,
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 19.11.2018 kello 17.00 alkaen
Harald Herlin -oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa.
Toivotamme teidät tervetulleiksi vuosikokousta edeltävään, kello 15.00 alkavaan avoimeen
keskustelutilaisuuteen Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina.
Keskusliiton vuosikokous toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
Kokous on vaalikokous, jossa valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2019 – 2021 sekä
hallituksen puheenjohtaja toimikaudelle 2019-2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset
asiat sekä muissa asioissa muutokset jäsenkunnassa ja vuosikokouksen julkilausuma, joka toimitetaan
jäsenjärjestöille ennen kokousta. Hallitus esittää vaalivaliokunnan asettamista valmistelemaan vuosikokouksen
henkilövalintoja vuodelle 2019. Jäsenjärjestöjä pyydetään nimeämään kokouksessa ehdokkaita vaalivaliokunnan
jäseniksi. Vaalivaliokunnan ohjeistuksen mukaan vaalivaliokunnan ohjeellinen koko on koollekutsuja ja neljä
jäsentä.
Aikataulu
Klo 14.30

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen ja valtakirjojen tarkistus

Klo 15.00

Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina
-keskustelutilaisuus
Koulutuksen segregaatio Suomen tasa-arvokehityksen hidastajana, Eva Biaudet, puheenjohtaja,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Sukupuolten tasa-arvo Aalto-yliopistossa, Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Paneelikeskustelu:
Miina Rautiainen, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Heta Räikkönen, puheenjohtaja, Women of Aalto
Noora Vänttinen, hallituksen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto Women in Business’n edustaja
Kahvitarjoilu
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus jatkuu

Klo 17.00

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous

Keskustelutilaisuuteen ja vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa tulostaan 11.11.2018 mennessä sähköisen
linkin kautta täältä tai tarvittaessa soittamalla puh. 050 388 8868. Samalla pyydämme ilmoittamaan mahdolliset
erityisruokavaliot ja ruoka-ainerajoitteet sekä järjestelytarpeet, kuten tarpeen esteettömälle kululle.
Valtakirjalomakkeet kullekin järjestölle ovat liitteenä. Valtakirjoja on 1–5 kappaletta järjestön jäsenmäärän
perusteella määräytyvän edustajamäärän mukaisesti. Valtakirjoja ei pidä palauttaa etukäteen, vaan
kokousedustajat tuovat ne tarkastettaviksi kokouspaikalle. Liiton sääntöjen mukaan yhteisöjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä hallituksen jäsenellä on liiton kokouksissa puheoikeus.
Vuosikokousmateriaali toimitetaan keskusliiton sääntöjen mukaisesti sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokouspäivää jäsenjärjestön edustajille. Mikäli toivotte vuosikokousmateriaaleja myös kirjallisena, pyydämme
ottamaan yhteyttä järjestösihteeri Anniina Vainioon (anniina.vainio@naisjarjestot.fi). Kokousmateriaalia ei tuoda
tulostettuna kokoukseen.

Lämpimästi tervetuloa!
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet
Puheenjohtaja

Terhi Heinilä
Pääsihteeri

Liitteet
Esityslista
Ehdotus toimintakertomukseksi 2017
Tasekirja 2017
Tuloslaskelma 2017
Tilintarkastuskertomus 2017
Toiminnantarkastuskertomus 2017
Vaalivaliokunnan esitys vuosikokoukselle
Ehdokasluettelo puheenjohtajaehdokkaat
Ehdokasluettelo hallitusehdokkaat
Ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019
Ehdotus jäsenmaksuiksi vuodelle 2019
Ehdotus tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019
Ehdotus hallitusohjelmatavoitteiksi 2019-2023
Jäsenjärjestöt sekä niiden virallisten edustajien lukumäärät vuonna 2018
Valtakirjalomakkeet
Saapumisohjeet
Osoite: Harald Herlin -oppimiskeskus, Aalto-yliopisto, Otaniementie 9 (K-kerros), 02150 Espoo. Vuosikokous
järjestetään oppimiskeskuksen Makerspace-tilassa.
Saapuminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseen
Otaniemen Aalto-yliopistolle pääsee helpoiten metrolla. Kaikki länteen menevät metrot pysähtyvät Aaltoyliopiston asemalla, josta on 130 metrin kävelymatka Harald Herlin -oppimiskeskukseen. Metrojen aikataulut voi
tarkistaa osoitteessa www.reittiopas.fi. Helsingistä tai Vantaalta Espooseen matkustaessa tarvitsee seutulipun,
jonka hinta on 5,00 €. Lippu tulee ostaa lippuautomaatista ennen metroon astumista. Mikäli saavut Espoon
alueelta, lipun hinta on ennakkoon tai automaatista ostettuna 2,90€.
Kävelyreitti Aalto-yliopiston metroasemalta oppimiskeskukseen:

