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MAKLI ry:n ylimääräinen liittokokous
Arvoisa Maklilainen, meillä on hyviä uutisia. Maanmittausalan yhteinen järjestöhanke etenee nyt
vauhdilla ja saamme sitä kautta alalle lisää voimaa ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on
että 1.1.2023 alkaen olisi nykyisten MIL:n ja MAKLI:n asemasta vain yksi yhdistys, joka edistää
yhteistä asiaamme. Ensimmäisessä ylimääräisessä liittokokouksessa kannatettiin yksimielisesti
toiminnan siirtämistä MIL ry:n alle ja yhdistyksen purkamista vuoden 2022 loppuun mennessä.
Maanmittausalan ammattikorkea- ja opistoteknisten liiton MAKLI ry:n toinen ylimääräinen
liittokokous pidetään tiistaina 22.11.2022 klo 18:00 Bistro Manussa osoitteessa Eteläinen
Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki sekä Teamsin välityksellä. Ilmoittautuminen kokoukseen
sähköpostitse makliryfinland@gmail.com. Ilmoitathan samalla, oletko osallistumassa kokoukseen
etänä vai paikan päällä.
Käytännössä muutos tapahtuisi niin että toiminta siirtyy MIL ry:een, MAKLI ry lakkautetaan ja
yhdistyksen jäsenet liittyvät uusina jäseninä MIL ry:een. Maklin lakkauttaminen edellyttää syksylle
kahta liittokokousta, joista tässä kutsussa mainittu on toinen. Toivomme että
tulet vaikuttamaan ja keskustelemaan aiheesta hallituksen kanssa sekä ideoimaan samalla
tulevaa.
Yhdistyminen etenisi siis seuraavasti:


MIL muuttuu maanmittausalan yhteiseksi järjestöksi, jonka jäseniä ovat tällä hetkellä
maanmittausalan AMK, opistotekniset ja DI:t. Järjestöön liittyminen tapahtuu joko suoraan
tai niin että maksat jatkossa hieman eri nimellä tulevan laskun.



Makli pitää kaksi liittokokousta, jossa päätetään MAKLI ry:n lakkauttamisesta ja sen
omaisuuden siirtämisestä MIL ry:een



Uudistunut MIL valitsee uuden hallituksen, jonka jäsenet valitaan uuden muuttuneen
jäsenpohjan perusteella.

Yhdistymisen johdosta yhdistyksen hallinto ja kulut kevenevät, päällekkäiset toiminnot poistuvat,
saamme vahvemman ja vaikutusvaltaisemman yhdistyksen, joka pystyy paremmin vastaamaan
toimintaympäristön ja maanmittausalan muutoksiin.
Tervetuloa mukaan tekemään ja jatkamaan yhteistä maanmittausalaa!
MAKLI ry:n hallitus

ESITYSLISTA

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA
OPISTOTEKNISTEN LIITTO, MAKLI RY:N
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Aika:
Paikka:

Tiistaina 22.11.2022 klo 18.00
Bistro Manu, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN TOTEAMINEN
Ylimääräisessä liittokokouksessa toimii puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, ellei kokous toisin päätä.
3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2).
5. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2)
6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sääntöjen mukaan Liiton ylimääräisestä liittokokouksesta ilmoitetaan Liiton
jäsentiedotteessa tai sähköisellä kokouskutsulla liiton tiedottamiseen käyttämissä sähköisissä
tiedotusvälineissä esim. Liiton internet-sivuilla viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
7. KOKOUKSEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA ÄÄNIVALLAN KÄYTTÄJÄT
Liittokokouksessa käyttävät äänivaltaa henkilöjäsenet. Henkilöjäsenillä on yksi ääni.
8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ylimääräisiä liittokokouksia voidaan pitää, jos Liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Ylimääräisessä liittokokouksessa ei käsitellä muuta kuin kokouskutsussa mainitut asiat.
9. PÄÄTÖS YHDITYKSEN PURKAMISESTA
Yhdistyksen purkaminen vaatii kaksi ylimääräistä vähintään kuukauden välein pidettävää
liittokokousta. Ensimmäinen kokous pidettiin 19.10.2022. Kokouksessa kannatettiin
yksimielisesti MAKLI ry:n toiminnan lakkauttamista ja yhdistyksen purkamista vuoden 2022
loppuun mennessä.
Yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen purkamista.
Päätös:
Jos päädytään purkamaan yhdistys, kokous jatkuu seuraavilla ehdoilla. Jos toiminta jatkuu,
siirrytään kohtaa kokouksen päättäminen.

10. VAROJEN SIIRTÄMINEN LIITON TARKOITUSTA HYÖDYNTÄVÄÄN TOIMINTAAN
Yhdistyksen hallitus esittää tilinpäätöksen tekemistä vuoden lopussa. Kirjanpidon
hyväksymisen jälkeen tilillä olevat varat siirretään Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
tilille.
Päätös:
11. VALITAAN SELVITYSMIEHET
Päätös:
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

