
 

 

  

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry hallitus 

11.10.2019 

VUOSIKOKOUS  

20.11.2019 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 

 

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen 

vuosikokoukseen. Kokouksessa vahvistetaan 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020. 

Valitaan erovuorossa olevien hallitusten 

jäsenten tilalle uudet. Päätetään jäsenmaksun 

suuruus ja valitaan tilintarkastaja ja 

varatilitarkastaja. 

Kokoustarjoilu alkaa klo 16 ja tarjolla on 

pastasalaattia, patonkia ja alkoholitonta 

Sangriaa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 18.11. 

mennessä 

Kokous alkaa klo 16:30 

 

Paikka: Porin  Hyvän Mielen Talo, Valtakatu 

9, Pori 
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VUOSIKOKOUS  20.11.2019 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 

Lisää-välilehden valikoimat sisältävät kohteita, jotka on suunniteltu mukautumaan 

asiakirjasi yleiseen ulkoasuun. Näiden valikoimien avulla voit lisätä taulukoita, 

ylätunnisteita, alatunnisteita, luetteloita, kansilehtiä ja muita asiakirjan rakenneosia. 

Kun luot kuvia tai kaavioita, myös ne mukautuvat asiakirjasi nykyiseen ulkoasuun. 

OTSIKKO 1 
Voit muuttaa asiakirjan valitun tekstin muotoilua helposti valitsemalla ulkoasun 

Aloitus-välilehden pikatyylien valikoimasta. Voit myös muotoilla tekstin suoraan 

muiden Aloitus-välilehden ohjausobjektien avulla. Useimmat ohjausobjektit antavat 

valita nykyisen teeman ulkoasun tai suoraan määritetyn muodon käyttämisen. 

Otsikko 2 
Voit muuttaa asiakirjasi yleistä ulkoasua valitsemalla Sivun asettelu -välilehdessä 

uusia teemaelementtejä. Voit muuttaa pikatyylien valikoimassa käytettävissä olevia 

ulkoasuja Vaihda nykyinen pikatyylijoukko -komennon avulla. Sekä teemojen että 

pikatyylien valikoimassa on palautuskomentoja, joiden avulla voit aina halutessasi 

palauttaa asiakirjan ulkoasun takaisin nykyisessä mallissa olevaksi alkuperäiseksi 

ulkoasuksi. 

Lisää-välilehden valikoimat sisältävät kohteita, jotka on suunniteltu mukautumaan 

asiakirjasi yleiseen ulkoasuun. Näiden valikoimien avulla voit lisätä taulukoita, 

ylätunnisteita, alatunnisteita, 

luetteloita, kansilehtiä ja muita 

asiakirjan rakenneosia. Kun luot 

kuvia tai kaavioita, myös ne 

mukautuvat asiakirjasi 

nykyiseen ulkoasuun. 

Voit muuttaa asiakirjan valitun 

tekstin muotoilua helposti 

valitsemalla ulkoasun Aloitus-

välilehden pikatyylien 

valikoimasta. Voit myös 

muotoilla tekstin suoraan 

muiden Aloitus-välilehden ohjausobjektien avulla. Useimmat ohjausobjektit antavat 

valita nykyisen teeman ulkoasun tai suoraan määritetyn muodon käyttämisen. 

Voit muuttaa asiakirjasi yleistä ulkoasua valitsemalla Sivun asettelu -välilehdessä 

uusia teemaelementtejä. Voit muuttaa pikatyylien valikoimassa käytettävissä olevia 

ulkoasuja Vaihda nykyinen pikatyylijoukko -komennon avulla. Sekä teemojen että 

pikatyylien valikoimassa on palautuskomentoja, joiden avulla voit aina halutessasi 

palauttaa asiakirjan ulkoasun takaisin nykyisessä mallissa olevaksi alkuperäiseksi 

ulkoasuksi.  

Voit muuttaa asiakirjan valitun 

tekstin muotoilua helposti 

valitsemalla ulkoasun Kirjoita-

välilehden pikatyylien 

valikoimasta. 


