
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  LIITTOKOKOUS 
 
K o k o u s k u t s u    j a    a s i a l i s t a 
Aika  keskiviikko 15.03.2015 klo 14.00-16.00 
Paikka  25v-juhlaristeily Viking Mariella (Tukholman tulomatkalla) 
  Kokoustilat 
 
1 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen  
 
2 Valitaan kokouksen 

- puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
- Kokouskutsu on lähetetty  15.02.2017 sähköpostitse jäsenille .  
Säännöt 7 § :” Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus kirjallisella tai sähköpostilla 
lähetetyllä kutsulla jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 
esille tulevat asiat.”.  
 

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto 
 
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallituksen 

jäsenille ja muille tilivelvollisille  
 
7 Vahvistetaan  

7.1. toimintasuunnitelma 
7.2. tulo- ja menoarvio  
7.3.       liittymismaksun suuruus (vuonna 2016: ei liittymismaksua) 
7.4. jäsenmaksun suuruus (vuonna 2016: 500,00 euroa) kannatusjäsenmaksun suuruus (50 

euroa, ulkopuolisilta 500 euroa) 
 

8  Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
Edellinen toimikausi: puheenjohtaja Jaana Metsänen sekä varsinaiset jäsenet 
Raija Merikukka (erovuorossa 2017), Taisto Virkkunen (erovuorossa 2017), 
Heikki Kylmänen (erovuorossa 2019), Markus Ström (erovuorossa 2018), Rauni Kainulainen 
(erovuorossa 2018)ja Sakari Riissanen (erovuorossa 2018) 
Varajäsenet: Sari Suontamo (erovuorossa 2019), Sari Mesiniemi (erovuorossa 2019), Ilse 
Klem (erovuorossa 2018) 
 
Säännöt 9 §: Ammatillisten Perhekotien Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluvat 
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
valitut kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Liittohallituksen toimiaika on 
vuosikokousten välinen aika. 

Joka vuosi on erovuorossa 1/3 liittohallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. 
Ensimmäisenä sääntöjenmukaisena toimikautena erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. 
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

9  Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varamies 
 
10 Käsitellään muut asiat 
11 Tiedotusasioita 
12 Kokouksen päättäminen 
 
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry  
LIITTOHALLITUS 
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