
 

MLL:n Satakunnan piirin sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 

ja JÄRJESTÖKOULUTUS 

Lauantaina 30.11.2019 klo 10.00 alkaen 

 

MLL:n piiritoimistolla, Antinkatu 8, 28100 PORI 

 
 
 
Kokoukseen ja koulutukseen ovat tervetulleita kaikki MLL:n paikallisyhdistysten jäsenet, 
piirihallituksen luottamushenkilöt sekä piirin henkilökunta.  
 
Äänioikeus piirin kokouksessa on paikallisyhdistyksen valtuutuksen saaneilla edustajille. 
Muistattehan tarkistaa jäsenraportista yhdistyksenne jäsenmäärän sekä tuoda kokoukseen 
täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan. 
 
Ennen varsinaista piirin kokousta pidämme koulutusosuuden klo 10-13  
Keskusjärjestön järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno kouluttaa MLL:n yhdistystoiminnasta 
 
Piiri tarjoaa lounaan koulutuksen yhteydessä 
 
Klo 13.15 (– 14.30) Piirin syyskokous 
 
Kokouskahvit 
 
Lopuksi Tulevaisuustyöpajat liiton kolmivuotissuunnitelman pohjaksi 
 
 

Ilmoittautumiset 

viimeistään maanantaina 25.11 piirin sähköpostiin satakunnan.piiri@mll.fi  
Ilmoittautumisen tietoihin nimi, paikallisyhdistys/ muu sekä mahdolliset erityisruokavaliot 
(lounas). 
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MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON SATAKUNNAN PIIRI RY    
Sääntömääräinen syyskokous  
 
 
 
KOKOUSKUTSU / Asialista     2019 
 
Aika ja paikka 
  
30.11.2019 klo 13.15 alkaen. Piiritoimisto, Antinkatu 8, Pori (1. krs) 
 

 
1. Kokouksen avaus 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

3. Kokousvirkailijoiden valinta  

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

6. Piirihallituksen varsinaisten jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta 

7. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2020  

8. Edustajien valinta liiton kokouksiin 

9. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen  

10. MLL:n Satakunnan piirin varsinaisen jäsenmaksun sekä kannatusmaksun vahvistaminen 
vuodelle 2020 

11. Muut esille tulevat asiat – Täyskäsipäivä 2020 

12. Kokouksen päättäminen  
 
 
 
 
TERVETULOA! 
 
 
MLL:n Satakunnan piirin hallitus  
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1. Kokouksen avaus  
 
 
2. Läsnäolijoiden toteaminen  
 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat samalla 
ääntenlaskijoina.  
 
 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
Kokouskutsu on sääntöjen mukaisesti lähetetty paikallisyhdistyksille viimeistään 2 viikkoa ennen 
kokousta. Kokouskutsu on ollut nähtävillä myös MLL Satakunnan piirin www-sivuilla.  
 
 
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
 
 
6. Piirihallituksen varsinaisten jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta  
 
Valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2020-2022 ja muut 
varsinaiset jäsenet mahdollisten ei-jatkavien jäsenten tilalle. Valitaan henkilökohtaiset varajäsenet 
kullekin varsinaiselle jäsenelle.  
 
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään yhdeksän ja enintään kaksitoista (9-12) 
jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin hallituksen jäsenellä voi olla henkilökohtainen 
varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen 
jäsenistä eroaa vuosittain yksi kolmasosa (1/3). Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voivat olla 
hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän (9 vuotta). 
 
 
 
7. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2020 
 
Tilintarkastajina ovat toimineet aiempina vuosina Martti Rehula Noormarkusta ja Anne Hakala 
Porista. Hakalan varatilintarkastajana on kuluvana vuonna toiminut Teemu Peippo.  
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8. Edustajien valinta liiton kokouksiin  
 
Vuonna 2020 on liittokokous, johon Satakunnan piiristä tulee valita kaksi edustajaa (toisella 3 
ääntä ja toisella 2 ääntä). 
 
Piirin liittokokousedustajien määrä / äänioikeus 
Liiton sääntöjen 15§:n mukaan liittokokouksessa äänioikeus on keskusjärjestön jäsenillä. Kullakin 
paikallisyhdistyksellä on yksi (1) ääni, ja kullakin piirillä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta 
(1000) piiriin edellisen kalenterivuoden lopussa kuuluneiden paikallisyhdistysten varsinaista 
jäsentä kohden, kuitenkin vähintään viisi (5) ääntä. Paikallisyhdistysten ja piirien päätäntävaltaa 
käyttävät niiden valtuuttamat edustajat. Yksi edustaja ei saa kuitenkaan käyttää enempää kuin 
kolmea (3) ääntä. 

Valitaan ehdokkaat liittovaltuustoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021-2023. Satakunnan 
piirillä on paikka liittovaltuustossa kahdelle varsinaiselle jäsenelle ja heidän varajäsenilleen. 
Nykyiset edustajamme ovat Eija Kuokka ja Leena Kamppi sekä varajäseninä Aulikki Harju ja Maija 
Suni. Liittovaltuusto kokoontuu n. kaksi kertaa vuodessa. 

Liittovaltuuston piirikohtainen edustajamäärä.  
Liiton sääntöjen 19§:n mukaan liittovaltuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, 
kunkin piirin alueelta yksi jäsen jokaista alkavaa kolmeatuhatta (3000) piiriin edellisen 
kalenterivuoden lopussa kuuluneiden paikallisyhdistysten varsinaista jäsentä kohden, kuitenkin 
vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä kunkin piirin alueelta, sekä yhdeksän muuta jäsentä. 
Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lukuun ottamatta kullakin liittovaltuuston jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Liittokokous valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet. Liittovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. 
 
 
Piirihallitus ehdottaa syyskokoukselle, että syyskokous valtuuttaa piirihallituksen valitsemaan 
edustajat vuoden 2020 kokouksiin, ellei kokouksessa tule (varmistettuja) ehdotuksia. 
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9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen  
 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio esitellään kokouksessa.  
 
Syyskokous valtuuttaa piirihallituksen tekemään täsmennyksiä toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon 
vuoden 2020 aikana.  
 
 
10. MLL:n Satakunnan piirin varsinaisen jäsenmaksun sekä kannatusmaksun vahvistaminen vuodelle 
2020. 
 
Varsinainen jäsenmaksu on ollut vuosina 2017-2019 viisi (5) euroa ja kannatusjäsenmaksu 100-500 
euroa kannatusjäsenen päättämällä tavalla.  
 
 
11. Muut esille tulevat asiat  
 
Täyskäsipäivä 2020 

- paikallisyhdistyksen valinta ja  
- Aihe-ehdotukset 

 
 
12. Kokouksen päättäminen  

 


