16.2.2017

Liittokokousinfo
Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin liittokokous kokoontuu Helsingissä, Best
Western Plus Hotel Haagassa lauantaina ja sunnuntaina 20.-21.5.2017
Ensimmäinen kokouspäivä aloitetaan valtakirjojen tarkistamisella klo 8:30. Lounas tarjoillaan
klo 11 ja kokous alkaa klo 12.
Osoite: Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki
Ohjeet hotellille: Bussi numero 63 lähtee Rautatieaseman vierestä Elielinaukiolta, laituri
numero 29. Jää pois pysäkillä no 17/Laajasuontie/Nuijamiestentie. Jatka kävellen noin 100
metriä ja hotelli on kadun vasemmalla puolella. Bussin aikataulun löydät tästä linkistä:
https://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/fi/b63.html. Löydät pysäkkikartan infon lopusta.

MAJOITUS ja ATERIAKUSTANNUKSET
Samasta hotellista voi varata myös majoituksen, jonka kustannukset maksaa yhdistys.
Huonehinnat:
1 hh 78 €
2 hh 98 € (= 49 e/hlö)
3 hh 133 € (näitä vain 8 kpl)
Majoitushintaan sisältyy
runsas buffet-aamiainen
rentouttavien asiakassaunojen löylyt ja uima-altaan käyttö (avain pukeutumistiloihin
vastaanotosta, mukaan oma pyyhe huoneesta)

kuntosalin käyttö (kuntosalikortin saa vastaanotosta)
Tee huonevaraus alennushintaan 21.4. mennessä tunnuksella MTKL.
Huonevaraukset tehdään suoraan hotelliin, puhelimitse 09 5807 8491 tai sähköpostitse
sales@haaga.fi.
Ilmoita varauksen yhteydessä, maksetaanko huoneet paikan päällä vai laskutuksella.
Laskutuslisä on 5 euroa/lasku.
Liiton huonekiintiö vapautuu 21.4. jälkeen, jolloin huoneet ovat myynnissä myös
ulkopuolisille. Varmistat yhdistyksesi edustajille edullisemman majoitushinnan tekemällä
varauksen ennen kiintiön vapautumista.
Mielenterveyden keskusliitto maksaa liittokokousedustajien ruuat ja kahvit. Yhdistysten
lähettämien seuraajien ruokailut laskutetaan yhdistykseltä jälkikäteen.
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Liittokokousinfot
14.-15.3.Keski-Suomen järjestöpäivät, Kuopio
Kokous ja yöpyminen: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 Kuopio,
p. 017 539 6501, sales@isovalkeinen.com
21.-22.3. Etelä-Suomen järjestöpäivät, Lahti
Kokouspaikka: Ravintola Wanha Herra, Laaksokatu 17, 15140 Lahti
Yöpyminen: Cumulus Lahti, Kauppakatu 10, 15140 Lahti, p.0200 48127,
lahti.cumulus@restel.fi
28.-29.3. Pohjois-Suomen järjestöpäivät, Oulu
Kokous ja yöpyminen: Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, oulu.cumulus@restel.fi
Lisätietoa: Helena Koskelo-Suomi, puh. 050 362 7637, helena.koskelo-suomi@mtkl.fi.
Ehdokasasettelu 1.4. mennessä
Yhdistys voi asettaa ehdokkaita luottamustehtäviin
-

liiton puheenjohtajaksi

-

hallituksen jäseneksi

-

liittovaltuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

-

liittovaltuuston jäseneksi

Henkilöltä, jota ehdotetaan, tulee pyytää suostumus!
Lähetämme ohessa yhdistykselle valmiin lomakkeen ehdokasasettelua varten.
Lomakkeen tulee olla virallisesti allekirjoitettu siten kuin yhdistyksen omissa
säännöissä sanotaan.
Ehdokasasettelu liiton puheenjohtajaksi sekä hallituksen ja liittovaltuuston tehtäviin
päättyy 1.4.2017. Siihen mennessä asetetut ehdokkaat esitellään etukäteen liiton
verkkosivuilla sekä Revanssi -lehdessä 11.5.
Liittokokouksessa on toki vielä mahdollisuus asettaa lisää ehdokkaita, sillä kokous ei
ole sidottu ennakolta tehtyyn ehdokasasetteluun.
Ehdokasasettelulomake palautetaan 1.4.2017 mennessä osoitteeseen:
Mielenterveyden keskusliitto
Silja Lepistö
Malmin kauppatie 26, 4 krs.
00700 Helsinki
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Kokousedustajien valinta
Yhdistys voi lähettää kokoukseen edustajia jäsenmääränsä mukaisesti 2-6
henkilöä, kaksi jokaista alkavaa sataa jäsentä kohden. Yhdistys voi halutessaan
lähettää vain yhden henkilön, jolla on valtakirjalla käytettävissään kaikki
yhdistyksen äänet.
Kokousedustaja on oikeutettu käyttämään päätösvaltaa liittokokouksessa: hän
saa käyttää puheenvuoroja ja äänestää. Kokousedustaja valitaan yhdistyksessä
siten kuin sen omissa säännöissä on sanottu. Jos säännöissä ei tästä asiasta
sanota mitään, tehdään kuten yhdistyksessä on ollut tapana: valinnan tekee joko
hallitus/johtokunta tai yhdistyksen kokous. Jos vakiintunutta käytäntöä ei ole,
yhdistys voi tehdä kummin vain.
On tärkeää muistaa valita myös varaedustajat siltä varalta, että valituille
edustajille tai joillekin heistä tulee este. Jos yhdistyksen kokous on valinnut
edustajan eikä varaedustajaa ole valittu ja valittu henkilö sairastuu, yhdistyksen
hallitus voi tässä tapauksessa valita uuden edustajan, ellei yhdistyksen kokousta
satu silloin olemaan.
Kokouskutsun mukana huhtikuussa tulee valtakirjalomake käyttöönne.
Tiedoksi
Kirjanpidon mukaan 7 yhdistystä ei ollut maksanut jäsenmaksuaan 31.12.2016
mennessä. Sen lisäksi 5 yhdistystä oli maksanut jäsenmaksun tammikuun
puolella. Lähetämme sähköpostilla näille yhdistyksille tiedotteen, että yhdistykset
eivät voi lähettää kokousedustajia liittokokoukseen. Yhdistyksestä voi osallistua
kokoukseen vain seuraajia.
Seuraajat
Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen myös seuraajia, joilla ei ole kokouksessa
äänioikeutta. Yhdistykseltä laskutetaan seuraajan ruokailu- ja kahvikulut.
Liiton säännöt
Löydät Mielenterveyden keskusliiton säännöt netistä http://mtkl.fi/liitto/liitonsaannot/. Jos et pääse nettiin, voit tilata ne Silja Lepistöltä, silja.lepisto@mtkl.fi,
040 5000 822.
Revanssin Puheenvuoro-palsta
Revanssi-lehdessä julkaistaan liittokokouksessa päättäjiksi pyrkivien ja muiden MTKL:n
tulevaisuutta pohtivien kirjoituksia. Haluatko oman puheenvuorosi lehteen? Tässä ohjeet:
Kirjoituksen pituus saa olla max. 1700 merkkiä välimerkkeineen, ja toimituksella on
oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa.
Yhdeltä henkilöltä julkaistaan vain yksi kirjoitus, jotta saamme mahdollisimman monen
äänen esille.
9.2. ilmestyvä Revanssi: lähetä kirjoituksesi viim. 13.1.2017.
11.5. ilmestyvä Revanssi: lähetä kirjoituksesi viim. 14.4.2017.
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Lähetä kirjoituksesi sähköpostiin: revanssi@mtkl.fi, ja laita viestiotsikoksi ”Puheenvuoro”.

Liittokokouksen tärkeät päivämäärät:
15.2.

Yhdistyksen aloitteet viimeistään tänään: eija.tuominen@mtkl.fi

Maaliskuu Liittokokousinfot Keski-, Etelä- ja Pohjois-Suomen järjestöpäivillä
1.4.

Ehdokasasettelu MTKL:n luottamustoimiin 2017-2020 päättyy

20.4.

Virallinen kokouskutsu ja valtakirjalomake saapuu yhdistyksiin

2.5.

Ehdokasesittelyt verkossa www.mtkl.fi/yhdistysnetti

11.5.

Revanssi: liittokokousextra, mm. ehdokasesittelyt

20.-21.5.

MTKL liittokokous, Helsinki

Linjan 63 reitti
Min. Pysäkki
Osoite
Numero
0 Elielinaukio, Laituri 29 Elielinaukio
2029
1 Kansallismuseo
Mannerheimintie
1907
3 Hesperian puisto
Mannerheimintie
1911
5 Töölön kisahalli
Mannerheimint. 21-23 1915
7 Kansaneläkelaitos
Mannerheimintie 49 1917
7 Töölön tulli, Laituri 1
Mannerheimintie 71 1921
9 Kuusitie
Mannerheimintie 93 1925
10 Tilkka
Mannerheimintie
1929
12 Ruskeasuo, Laituri 2
Mannerheimintie
1933
13 Ruskeasuon varikko
Vihdintie
1935
14 Haagan paloasema
Kauppalantie
1641
15 Haagan tori
Kauppalantie
1643
16 Kivihaka
Matkamiehentie
1673
17 Laajasuontie
Nuijamiestentie
1675

Jää pois pysäkilla numero 17/Laajasuontie/Nuijamiestentie. Jatka kävellen noin 100 metriä
eteenpäin ja hotelli on kadun vasemmalla puolella.
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