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PESÄPALLOLIITON ETELÄN ALUEEN SEURAKOKOUS 17.10.2020
PPL ry:n Etelän alueen pesisseurat kutsutaan alueen seurakokoukseen.
Aika

lauantai 17.10.2020 klo 12.00-15.00

Paikka

Kisakallion Urheiluopisto, os. Kaarina Karin tie 4 / Kisakalliontie, 08360 Lohja

Ohjelma:

klo 12.00 Lounas
klo 12.45 Avaus – Lohjan kaupungin ja Virkkalan Kirin hutunkeitto
klo 13.00 Seurakokous

Jäsenillä on oikeus osallistua alueen seurakokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja
lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta.
Sama henkilö voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistykset, jotka ovat
maksaneet liiton jäsenmaksun. (Mikäli seuranne jäsenmaksu on tältä vuodelta suorittamatta, niin seuran
tulee olla yhteydessä PPL:n toimistopäällikkö Merja Ahokkaaseen, merja.ahokas@pesis.fi tai p. 046
8782259.)
Voidakseen käyttää kokouksessa oman tai toisen seuran äänioikeutta, jäsenen on ilmoitettava
osallistumisesta kokoukseen etukäteen aluevastaavalle tai viimeistään kokouksen alkuun mennessä
ilmoittamalla seuran äänioikeutettu henkilö ja mahdollinen puheoikeutta käyttävä henkilö. Valtakirja pitää
olla jokaisella virallisella kokousedustajalla. Suosittelemme henkilön ilmoittamista ja valtakirjan
toimittamista etukäteen 15.10. mennessä.
Ilmoitukset ja tiedustelut: Mika Mikola, mika.mikola@pesis.fi tai p. 050 5578522
Toisella sivulla on tarkempaa tietoa seurakokouksen ehdokasasettelusta ja alueen johtoryhmän valinnoista
ja toiminnasta.
Tervetuloa!
Suomen Pesäpalloliiton Etelän alueen puolesta
Sami Ritola

Mika Mikola

puheenjohtaja

aluevastaava

LIITTEET

esityslista, valtakirja

JAKELU

seurat

TIEDOKSI

alueen johtoryhmän jäsenet, PPL:n operatiivinen johtoryhmä

seurakehittäjät: Aleksi Järviaho 040 5525192 aleksi.jarviaho@pesis.fi
Mauri Tunkelo 040 7483616 mauri.tunkelo@pesis.fi
Mika Mikola 050 5578522 mika.mikola@pesis.fi
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YLEISTÄ
•

Suositellaan, että alueen johtoryhmän henkilövalinnoissa pyritään noudattamaan tasa-arvolain
henkeä.

•

Toimikausi on sekä liittojohtokunnan jäsenillä, että alueen johtoryhmällä 2 vuotta.

EHDOKASASETTELU
•

Ehdokasasettelu alkaa 14 vrk ennen seurakokousta ja ehdokasasettelu päättyy alueen
seurakokoukseen. Suositellaan, että seura ilmoittaa ehdokkaansa aluevastaavalle viimeistään 7 vrk
ennen seurakokousta.

•

Seura voi esittää seuraavia ehdokkaita seurakokoukselle:
o

Alueen ehdokasta liittojohtokuntaan

o

Alueen ehdokasta liittojohtokuntaan asiantuntijapaikalle (liittojohtokunnan ehdokasasettelussa
tulee noudattaa PPL:n johtokunnan hyväksymää yhdenvertaisuussääntöä)

o

Alueen ehdokasta liittojohtokunnan puheenjohtajaksi

o

Alueen johtoryhmän puheenjohtajaa

o

Alueen johtoryhmän jäsentä / jäseniä

KRITEERIT ALUEEN JOHTORYHMÄN VALINTAAN
•

Alueen johtoryhmän koko on 6-9 henkilöä.

•

Alueen johtoryhmän tulee olla alueellisesti kattava, vähintään 1 henkilö jokaisesta alueen
maakunnasta.

•

Alueen liittojohtokunnan jäsen kuuluu alueen johtoryhmään.

•

Alueen johtoryhmässä on hyvä olla asiantuntemusta aluetoiminnan mm. kilpailu-, tuomari-,
harraste- ja nuorisotoiminnasta sekä yhteiskuntasuhteista, viestinnästä ja markkinoinnista.

•

Alueen johtoryhmä nimeää tarvittavan määrän tiimejä aluetoimintansa tueksi.

Seurakokouksen päätökset toimitetaan kokouksen jälkeen jäsenseuroille tiedoksi ja kokousta on
mahdollista seurata Teams linkin kautta, joka toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille.

seurakehittäjät: Aleksi Järviaho 040 5525192 aleksi.jarviaho@pesis.fi
Mauri Tunkelo 040 7483616 mauri.tunkelo@pesis.fi
Mika Mikola 050 5578522 mika.mikola@pesis.fi

