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PESÄPALLOLIITON KESKIMAAN ALUEEN SEURAKOKOUS 10.10.2018   

PPL ry:n Keskimaan alueen pesisseurat kutsutaan alueen seurakokoukseen. 

 

Aika keskiviikko 10.10.2018 klo 19.30 

Paikka Himos, Säyryläntie 445, Jämsä 

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 8.10. 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 Keskimaan alueen puolesta  

Timo Mäkelä  Mika Mikola 

puheenjohtaja  aluevastaava 

 

LIITTEET esityslista, valtakirja 

JAKELU  seurat 

TIEDOKSI alueen johtoryhmän jäsenet, PPL:n operatiivinen johtoryhmä 
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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 3 vrk 

ennen seurakokousta. Aluevastaava tiedottaa ennen seurakokousta tulleet esitykset seuroille 

ennakkoon tiedoksi. 

• 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 tulee olla vähintään 4 ja enintään 7 henkilöä. 

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

maakunnasta (18 maakuntaa). 

• 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. 

Jäsenseurat (jäsenmaksu maksettu): Hämeen Pesäpallotuomarit, Hämeenkyrön Räpsä, Ikaalisten Tarmo, 

Jyväskylän Kiri, Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit, Jyväskylän Lohi, Jyväskylän Pesis, Jyväskylän Valo, 

Kangasalan Kisa, Keski-Suomen Pesäpallotuomarit, Lievestuoreen Kisa, Manse PP, Manse PP Edustus, 

Ruoveden Pirkat, Saarijärven Pullistus, Toijalan Vauhti 
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