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Valta ja vastuu – liittokokous Tampereella 6.-7.6.2020 
 
Kokouspaikka: Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere  
 
Joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous on Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin, 
jossa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. 
 
Kokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä liittovaltuuston 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 25 valtuuston jäsentä. Tänä vuonna kokous saa 
käsiteltäväkseen myös liiton uudet säännöt. Niistä on luvassa infoa mm. Valta ja vastuu -
koulutuskiertueella, jonka päivämäärät ja paikat löydät myös tästä viestistä. 
 
Lisäksi liittokokous käsittelee jäsenyhdistysten kokoukselle tekemät aloitteet, liittohallituksen niihin 
antamat lausunnot ja katsauksen päättyvän liittokokouskauden (3 vuotta) toimintaan. Kokous 
päättää myös liiton jäsenmaksuista. 
 
Kokous järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Niitä ennen perjantai-iltana on keskustelutilaisuus, 
jossa liiton luottamustoimiin ehdolla olevat voivat esittäytyä ja heitä voi jututtaa. Keskustelun vetää 
kehitysjohtaja Janne Jalava. 
 
Majoitus 
 
Liittokokousedustajien majoituksen maksaa yhdistys, joka myös varaa majoitukset suoraan 
hotelleista varauskoodilla normaalia edullisempaan hintaan. Sopimushotelleja on kaksi, ja niiden 
tiedot löydät alta. Varauskoodi on kummassakin sama MTKL. 
 
Varaa yhdistyksesi tarvitsemat huoneet mahdollisimman pian, jotta saat ne alennushintaan, 
kuitenkin viimeistään 8.5.2020. Sen jälkeen MTKL-kiintiö vapautuu myyntiin ulkopuolisille ja 
huoneisiin sovelletaan päivän hintaan. 
 
Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere 
1 hh 95 € 
2 hh 115 € (= 57,50€/hlö) 
Sisältää aamupalan, hotelliasukkaiden saunavuoron ja ilmaisen wifin. 
 
Huonevaraukset:  
Sokos Hotels Myyntipalvelu 
Puhelin: +35820 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset 
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi  
  
Kahden hengen huonetta varatessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet. 
  
Kokoushotelli Murikanranta, Kuterintie 226, 34260 Terälahti 
HUOM. Tampereen keskustaan noin 22 km 
2 hh 112 € (= 56 €/hlö) sisältäen aamupalan. 
 
Huonevaraukset: Varaukset voi tehdä sähköpostilla myynti@murikanranta.fi   
tai puhelimitse puh. 020 7741500  
 
Kiintiön voimassaoloaika: 
Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 8.5.2020 
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Ruokailu 
 
Kokousedustajille tarjotaan lauantaina lounas, kahvit ja päivällinen sekä sunnuntaina lounas ja 
kahvit. 
 
Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen virallisesti valitsemiensa liittokokousedustajien lisäksi 
seuraajia. Liitto maksaa kokousedustajien ruokailun ja kahvit kokouspäivinä. Seuraajien ruokailu 
laskutetaan yhdistyksiltä jälkikäteen. 
 
Seuraajien ruokailut:  
 
Lauantai 6.6.  
80 € (lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen) TAI 
40 € (lounas ja iltapäiväkahvi) 
 
Sunnuntai 7.6. 
40 € (lounas ja iltapäiväkahvi) 
 
Valta ja vastuu -koulutuskiertue 
 
Liittokokouksessa on kyse sekä vallasta että vastuusta, ja samalla teemalla järjestetään huhti-
toukokuussa yhdeksän koulutuksen kiertue. Tilaisuuksissa perehdytään liittokokouksessa 
käsiteltäviin asioihin ja kokouksen käytäntöihin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen verkossa 
noin tammikuun puolivälissä, mutta poimi tästä jo päivät ja paikkakunnat. 
 
Valta ja vastuu -koulutukset: 
  
• 15.4. Helsinki 
• 16.4. Kouvola 
• 21.4. Joensuu 
• 22.4. Kajaani 
• 28.4. Oulu 
• 6.5. Turku 
• 12.5. Kuopio 
• 13.5. Jyväskylä 
• 14.5. Tampere 
 
 
Aloitteet liittokokoukselle 15.2.2020 mennessä 
 
Yhdistyksellä on oikeus tehdä aloite liittokokoukselle esimerkiksi liiton toiminnan kehittämisestä. 
Jotta aloitteenne ehtii sekä liiton hallituksen että liittokokouksen käsittelyyn, se täytyy tehdä 
viimeistään 15.2.2020. Yhteisen aloitteen voivat tehdä myös useammat yhdistykset yhdessä. 
 
Aloite toimitetaan kirjallisena ja mielellään hyvillä perusteluilla varustettuna johdon assistentti Eija 
Korkea-aholle, eija.korkea-aho@mtkl.fi, puh. 040 525 7252. 
 
Ehdokkaita voi asettaa 1.4. saakka sekä liittokokouksessa 
 
Yhdistys voi asettaa ehdokkaita liiton luottamustehtäviin 
 
- puheenjohtajaksi 
- hallituksen jäseneksi 
- valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi 
- valtuuston jäseneksi 
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Muistathan, että ehdokkaalta on pyydettävä suostumus etukäteen! 
 
Lähetämme yhdistykselle tammikuussa valmiin lomakkeen ehdokkaiden ilmoittamista varten. 
Ennen kuin lähetät lomakkeen, tarkista että se on virallisesti allekirjoitettu siten kuin yhdistyksesi 
omat säännöt määräävät. 
 
Ehdokasasettelu alkaa 1.2. ja päättyy 1.4.2020. Seuraava mahdollisuus asettaa ehdokkaita on 
liittokokouksessa. Lista ennakkoon ilmoitetuista ehdokkaista julkaistaan liiton verkkosivuilla 
15.4.2020. 
 
Kokousedustajien valinta 
 
Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen jäsenmääränsä mukaan 2-6 edustajaa, kaksi jokaista 
alkavaa sataa jäsentä kohti. Yhdistys voi myös lähettää vain yhden edustajan, joka on valtuutettu 
käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Tämä valtakirjalomake saapuu virallisen kokouskutsun 
mukana. Edustajalla saa olla vain yhden yhdistyksen antama valtakirja. 
 
Edustajalla on liittokokouksessa oikeus käyttää päätösvaltaa, eli hän saa käyttää puheenvuoroja ja 
äänestää. Yhdistys valitsee edustajansa sillä tavalla kuin sen omissa säännöissä määrätään. Jos 
säännöissä ei määrätä, että edustajien valinnan tekee yhdistyksen kokous, niin silloin edustajat 
valitsee hallitus.  
 
On tärkeää valita myös varaedustajat siltä varalta, että valituille edustajille tai joillekin heistä tulee 
este. 
 
Seuraajat 
 
Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen myös seuraajia. Heillä ei ole päätösvaltaa eli äänioikeutta. 
Seuraajien ruokailukulut maksaa yhdistys, kuten yllä jo kerrottiinkin.   
 
Liiton säännöt 
 
Tässä vaiheessa voimassa ovat vielä liiton vanhat tutut säännöt. Löydät ne verkosta. 
 
Lisätietoa: yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi, yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 
(maanantaisin klo 9-16), muina aikoina 050-3627637 tai helena.koskelo-suomi@mtkl.fi. 
 
Seuraava liittokokousinfo lähetetään yhdistyksille 17.2.2020. 

https://www.mtkl.fi/toimintamme/organisaatiomme/saantomme/
mailto:helena.koskelo-suomi@mtkl.fi

