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83 §
Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2019, Lastensuojelun Keskus-
liitto ry

HEL 2019-005208 T 00 01 06

Päätös

Toimialajohtaja päätti määrätä kaupungin edustajaksi Lastensuojelun 
Keskusliitto ry:n liittokokouksiin vuonna 2019 lastenkotitoiminnan pääl-
likkö Minna Pitkäsen ja varalle lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 
Jonna Vanhasen.

Samalla toimialajohtaja päätti todeta, että Lastensuojelun Keskusliitto 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 28.5.2019 klo 13.00 Hel-
singissä, Linnanmäellä, Tivoli Salissa, Tivolikuja 1.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun Keskusliitto ry:n tarkoituksena on kehittää lastensuoje-
lua ja edistää yhteistoimintaa lastensuojelun alalla järjestöjen ja muiden 
yhteisöjen sekä näiden ja kuntien sekä valtion viranomaisten kesken.

Lastensuojelun Keskusliitto ry:llä on vuosittain kaksi varsinaista ko-
kousta, kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kullakin 
jäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen yksi edustaja. 
Edustajan valtuutus on toimitettava yhdistykselle ennen vuoden en-
simmäistä kokousta tai esitettävä viimeistään tämän kokouksen al-
kaessa. Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yhdistyksen kokoukses-
sa yksi ääni.

Kutsu Lastensuojelun Keskusliitto ry:n sääntömääräiseen kevätko-
koukseen on liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti 12.2.2018 § 12 päätöksel-
lään toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia ja toimia-
laansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muis-
sa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvit-
taessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokoukses-
sa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdis-
tyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimäärää ei 
muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kau-
punkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
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Liitteet

1 Kokouskutsu, 28.5.2019, Lastensuojelun Keskusliitto ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lastensuojelun Keskusliitto 
ry

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Nimetyt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1

Perhe- ja sosiaalipalvelut
.


