
SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY:N XXXVI
LIITTOKOKOUKSEEN MIKKELIIN

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokous järjestetään syksyllä Mikkelin konsertti- ja kongressitalo 
Mikaelin Martti Talvela -salissa (Sointukatu 1, 50100 Mikkeli) 6.–8.11.2020. Kokousedustajille on va-
rattu majoittumismahdollisuus Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä (Porrassalmenkatu 9, 50100 
Mikkeli). Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa perjantai-
na kello 9.00–10.45 ja liittokokous avataan kello 11.00.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset ja strategia vuosille 2021–
2024, sekä valitaan Lukiolaisten puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallitus vuodelle 
2021.

Liittokokous on edustuksellinen liittokokous. Äänioikeus on ainoastaan piiri- ja jäsenjärjestöjen ni-
meämillä liittokokousedustajilla. Liittokokousedustajien tulee olla Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n 
henkilöjäseniä, jotka ovat maksaneet lukuvuoden 2020–2021 jäsenmaksun.

Henkilöjäsenet, jotka haluavat osallistua kokoukseen piiri- tai jäsenjärjestönsä äänivaltaisina edus-
tajina, voivat ottaa yhteyttä oman piiri- tai jäsenjärjestönsä puheenjohtajaan tai ilmoittaa kiinnostuk-
sensa 2.8.2020 alkaen osoitteessa lukio.fi /liittokokous.

Piiri- ja jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yhteensä 300 kokousedustajaa. Kus-
takin piiri- ja jäsenjärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku 300 
piiri- tai jäsenjärjestöön kuuluvien jäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piiri- ja 
jäsenjärjestöjen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Laskennassa käytettävät jäsenmäärät tarkistetaan 
jäsenrekisterin 30.9.2020 tilanteen mukaan. Liittohallitus ilmoittaa piiri- ja jäsenjärjestöille kirjallisesti 
liittokokousedustajien lukumäärät 7.10.2020 mennessä sekä antaa yksityiskohtaiset ohjeet kokous-
järjestelyistä.

Jokaisella Lukiolaisten henkilöjäsenellä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi heillä 
on kokouksessa esitysoikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa.

Liittokokouksessa ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä Lukiolaisten jäsenkortti sekä todistet-
tava henkilöllisyytensä.

Liittokokousaloitteet on toimitettava sähköpostitse Lukiolaisten järjestösuunnittelijalle viimeistään 
12.10.2020. Liittokokousaloitteen ohjeistus löytyy osoitteesta lukio.fi /liittokokous.

Liittokokous on maksuton. Piiri- ja jäsenjärjestöjen on mahdollista varata maksullinen hotellimajoitus 
Lukiolaisten kautta 19.10.2020 mennessä. Lisätietoa kokouksesta ja majoituksesta antaa liiton järjes-
tösuunnittelija, Sanni Salmenoja, sanni.salmenoja@lukio.fi  tai +358 46 923 3003.

Kyseessä on myös juhlavuosi, sillä Lukiolaisten liitto täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Juhlistamme sitä 
liittokokouksen lauantaina. Juhlavuoden osalta kysymyksiin vastaa Aleksi Airaksinen, 
aleksi.airaksinen@lukio.fi  tai +358 44 051 9521.

Tervetuloa liittokokoukseen!

Helsingissä 9.6.2020
Liittohallitus
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