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12310 RYTTYLÄ
2.12.2022
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Kokous

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ylimääräinen liittokokous

Aika

Perjantaina 2.12.2022 klo 18.00.
Ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa klo 17.15.
Kokousedustajille tarjotaan päivällinen ruokalassa klo 16.45.

Paikka

Kansanlähetysopisto Ryttylässä, Kappelin sali

Käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Päätösvaltaisuuden toteaminen (liite 1)
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Läsnä olevien toteaminen
Esityslistan hyväksyminen (liite 2)
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen päivitettyjen sääntöjen hyväksyminen (liite 3)
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Liittohallitus

SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS
Ylimääräinen liittokokous

ESITYSLISTA
2.12.2022

Kokous

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ylimääräinen liittokokous

Aika

Perjantai 2.12.2022 klo 18.00.

Paikka

Kansanlähetysopisto Ryttylässä, Kappelin sali.

Kutsuttu

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat.

1
Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Regina Leppänen.
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2
Päätösvaltaisuuden toteaminen (liite 1)
Perustelu:

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen varsinainen liittokokous päätti 29.10.2022
kokouksessaan pitää ylimääräisen liittokokouksen perjantaina 2.12.2022 klo
18.00 Ryttylässä.
Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenyhteisöille kuukautta ja ylimääräiseen
kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai
kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla (SEKL säännöt
10 §).
Ylimääräisen liittokokouksen kokouskutsu on julkaistu Uusi Tie -lehdessä
nro 45/ 11.11.2022. (Liite 1). Kokouskutsussa on ilmoitettu, että kokouksessa
käsitellään päivitettyjen sääntöjen hyväksyminen. (YhdL 24 §).

Esitys:

Todetaan kokous sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti koolle kutsutuksi ja
siten päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:
3
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Esitys:

Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vaalivaliokunnan
valmistelun ja esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:
4
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Esitys:
PÄÄTÖS:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
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5
Läsnä olevien toteaminen
Perustelu:

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan piirijäsen saa lähettää kolme edustajaa, minkä
lisäksi yhden edustajan kutakin piirin alueella toimivaa Kansanlähetyksen
ryhmää kohden. Erikoisjäsen saa lähettää kaksi ja kannatusjäsen yhden
edustajan.
Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen
edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja
johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piirijohtajilla.
Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt
kokouksessaan 7.9.2002 (§ 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja
sopimusperusteisille työntekijöille.

Esitys:

Todetaan läsnä olevat ylimääräiseen liittokokoukseen osallistuvat ääni- ja
puhevaltaiset edustajat.

TODETAAN:
6
Esityslistan hyväksyminen (liite 2)
Esitys:

Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja sovitaan työjärjestyksestä.

PÄÄTÖS:
7
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen päivitettyjen sääntöjen hyväksyminen (liite 3)
Perustelu:

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys muutti sääntöjään edellisen kerran vuonna
1996. Liiton säännöt eivät kaikilta osin enää vastaa yhdistyslainsäädäntöä.
Sääntöjen ajantasaistamiselle on ilmennyt lisäksi sisäistä tarvetta erityisesti
etäosallistumisen ja -äänestämisen mahdollistamiseksi. Tästä johtuen
liittohallitus perusti kokouksessaan (2/21, 27.3.2021) sääntötoimikunnan
uudistamaan liiton sääntöjä. Myöhemmässä kokouksessaan (6/2021,
9.10.2021) liittohallitus tarkensi työryhmän tehtävän sisältävän myös koko
Kansanlähetyksen rakenteen laajemman arvioimisen.
Päivitetyt säännöt hyväksyttiin ensimmäisen kerran yhdistyksen
vuosikokouksessa 29.10.2022. Yhdistyksen sääntöjen §18 mukaan
sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa. 2.12. kokouksessa ei päivitettyihin sääntöihin enää tehdä
muutoksia. Ne joko vahvistetaan sellaisenaan tai ne hylätään.
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Liittohallitus esittää liittokokoukselle Kansanlähetyksen päivitettyjen
sääntöjen hyväksymistä.

Päätös:
8
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
LIITTOHALLITUS

