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Puheenjohtajien 
iltakoulutus



Illan ohjelma
• Tervetuloa

• Tutustumiskierros

• Terveiset toiminnanjohtajalta

• Ajankohtaiset asiat

• Puheenjohtajuus



Ajankohtaiset asiat



Suomi.fi -tunnukset
• Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. 

• Suomi.fi-tunnukset ovat tärkeät, jotta asiointi Verohallinnon, tulorekisterin, Kelan 

ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

• Valtuutushakemus tehdään osoitteessa: Hakemus valtuuden rekisteröimiseksi -

Suomi.fi

• Nyt on viimeinen hetki hoitaa nämä kuntoon. 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen/hakemus-valtuuden-rekisteroimiseksi?fbclid=IwAR0bnSzl9QDAIoH4Fk0XdVA5Gj6Fj8ZpdKt2fw9z95XpEjGOrBV6aWsY_Zs


Kuntavaalit 2021
Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta – MLL:n kuntavaaliohjelma 2021 -

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Esimerkkejä vaaliohjelmasta:

1. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus

2. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen

3. Vahvistetaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukea kouluissa

4. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus

https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/


Kevään koulutukset
• 2.2. Uusi jäsenrekisteri ja 9.2. uusi rahankeräyslaki, 18.2. MLL-hallinnon kylpy

https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset

• Jututtamokoulutus 10.3. ja  16.3. klo 17.30-20.30 (Zoom)

• Yhdistys työnantajana –koulutus 8.4. klo 17.30-19 (Zoom)

• Seututapaamiset huhtikuussa

• Piirin kevätkokous to 20.5. klo 18 (Zoom)

• Kerhonohjaajakoulutus ma 17.5. ja to 20.5. klo 16-19.30 (Zoom)

https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/jututtamokoulutus-varsinais-suomi-2021/
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/yhdistys-tyonantajana-verkkokoulutus/
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/kerhonohjaajakoulutus-2021-varsinais-suomi/


Nuori kesätöihin?
Kesäduuni OP:n piikkiin

• Seuratkaa oman Osuuspankkinne ilmoittelua

• Haut ovat käynnissä

Kerho-ohjaajamateriaali uudistui

• Kerho-ohjaajakoulutukset toukokuussa 17.5. ja 20.5.

• Aikaseikkailija-leirimateriaali



Tietoa ja tukea 1/3
• Oma MLL on luottamushenkilöiden ja jäsenten portaali, josta pääsee mm. omiin tietoihin 

ja Yhdistysnettiin: www.mll.fi/omamll Yhdistysnetti vaatii sisäänkirjautumisen ja se 
löytyy osoitteesta: yhdistysnetti.mll.fi/

• Yhdistystiedote liitolta kerran kuukaudessa sähköpostiin.

• Uutiskirje piiriltä tulee kerran kuukaudessa sähköpostiin, mutta se on luettavissa mm. 
piirin sivuilta: https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/

• MLL:n Verkkokauppa toimii samoilla vanhoilla tunnuksilla. Kirjautumiseen liittyvissä 
kysymyksissä tulee olla yhteydessä suoraan Sinikka Veijolaan keskusjärjestössä. 
Verkkokaupan osoite on: http://kauppa.mll.fi/

http://www.mll.fi/omamll
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FOXNDGM%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140607556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3hpPplSakv3baDncFPWNdzqS%2BJvV71UJ%2FXZGPHDmhI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FJMTd2Y%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140612550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E%2B%2F3nODvG8Uk9y912X2FtvtMR%2BgJ0BLssUQWN8eNtfU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FvcAE0Q%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140627521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hIDXM58wQDqLkIIDHYcs2SaOkKtDZllxZsWEHufYMOs%3D&reserved=0


Tietoa ja tukea 2/3
• Gredi on MLL:n materiaalipankki, josta löytyy mm. logot, kuvituskuvia, somekuvia, 

taittopohjia jne. Grediin pääsee yhdistysnetin tai suoran linkin kautta: 

https://mll.contenthub.fi

• Uuteen jäsenrekisteriin on luotu ja lähetetty yhdistyskohtaiset tunnukset 

puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille, jäsenvastaaville ja rahastonhoitajille. 

Kun tunnuksiin oikeuttava luottamustehtävä vaihtuu, tulee tunnukset luovuttaa 

tehtävässä seuraavaksi aloittavalle henkilölle. Yhdistysnetistä löytyy linkki 

jäsenrekisteriin, sekä lisätietoja ja linkki ohjeeseen. Suora linkki jäsenrekisteriin on:     

https://mll.crmcloudservices.com/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FPSBKch%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140622527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bv%2FOF9tX7l9Wu%2FoEQxjO8cGO93MsI3vEv5SijEgjMMU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FhMk4lS%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140627521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zBKXvelf6BiKHAJsrHWMdaLlVNSDgfH2BjyryVV1xA8%3D&reserved=0


Tietoa ja tukea 3/3
• MLL:n Varsinais-Suomen piirin verkkosivut löytyvät osoitteesta: 

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/

• Facebook-ryhmät:
MLL toimijat Varsinais-Suomi
MLL vapaaehtoiset Varsinais-Suomi
MLL puheenjohtajat Varsinais-Suomi
MLL jäsenhankinta Varsinais-Suomi
MLL V-S piirin perhekahvilaohjaajat

• Olet tärkeä -sivusto on vapaaehtoisten rekrytointiin ja koulutusten mainostamiseen 
tarkoitettu sivusto. Sivustolta on myös mahdollista hakea itselleen todistuksia ja 
osaamismerkkejä vapaaehtoistoiminnasta: www.olettarkea.fi

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2Fp1Rg47%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140632510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lXVMdw1hKbSc296iPxDcAADE568ng8XmNBTaPh%2BketM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FpmRcuF%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140637501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3AGoPhQkjqiOKtfEg1M99SmeInqRrL3Rb5p%2F0RsHRKU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FDaMA6P%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140642487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qt713R4%2F%2FNutWV2xpC09wuyY7lQLTAHNE65PoYCpEwY%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/groups/226350994785237
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FE7oumD%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140652472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jkRFP0IOTuQ4e%2BLITsKyAy5lqj4ZBu0VKheeeMajvEI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FVPrumB%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140657462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t7KzAJivu5A94cNGhsIeuvIPZk%2B1QqBb3BkRwF1oHAA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FZhz2k2%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140667442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrPfVQk83QrmgppV08uyiGIpPgY43lPT%2BZUrhGIYgJI%3D&reserved=0


Ajankohtaiset 
MLL 
ohjeistukset 
koronaan 
liittyen.

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/koonti-ohjeistamme-koronavirusepidemiaan-liittyen-paiv-2812021


Puheenjohtajan tehtävät
• Johtaa yhdistystä ja sen toimintaa

• Tarkastaa ja allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat

• Nimenkirjoittajana virallisissa dokumenteissa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa

• Laatii toimintasuunnitelmaehdotukset, talousarvioehdotukset, vuosikertomukset yhdessä esim. 

sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa

• Huolehtii, että tilinpäätös valmistuu ajoissa, että taloutta seurataan säännöllisesti

• Hyväksyy yhdistyksen laskut 

• Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja | Yhdistysnetti (mll.fi)

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-hallitus/puheenjohtaja-ja-varapuheenjohtaja


Puheenjohtaja luo edellytyksiä hyvälle toiminnalle. 

Tärkeitä tehtäviä ovat mm. 
• Suunnan näyttäminen, myönteisten mielikuvien ja merkitysten luominen 

• Toiminnan kehittäminen, uudistaminen, muutoksen hallinta ja ongelman ratkaisu

• Tiedonkulun ja vuoropuhelun edistäminen yhdistyksessä

• Luottamuksen rakentaminen ja vuoropuhelun edistäminen yhdistyksessä

• Valmentaminen, innostaminen, palautteen antaminen, tukeminen, kiittäminen

• Ihmissuhteiden hoitaminen, ihmisten kohtaaminen yksilöinä, erilaisuuden hyödyntäminen ja 

ristiriitojen hallinta



Lait toiminnan takana
Toimintaa sääteleviä lakeja ovat esimerkiksi

• Yhdistyslaki

• Henkilötietolaki

• Tietosuojalaki

• Kirjanpitolaki

• Tilintarkastuslaki

• Arpajaislaki

• Rahankeräyslaki

• Työsopimuslaki, työaikalaki

Aatteellisen yhdistyksen 
tarkoituksena ei ole voiton tai 
muun välittömän taloudellisen 

ansion hankkiminen siihen 
osallisille eikä sen toiminta 
muuten pääasiallisesti ole 

taloudellista laatua.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503


Yhdistyksen säännöt
• Jäsenyys: henkilö on yhdistyksen jäsen, yhdistys 

on piirinsä ja keskusjärjestön jäsen

• Jäsenellä on: ääni- ja puheoikeus, oikeus saada 
tietoa toiminnasta, oikeus tulla valituksi 
toimielimiin, oikeus tehdä määräaikana esityksiä 
ja aloitteita

• Yhdistyksen hallinto: mm. hallituksen koko

• Muut määräykset: nimenkirjoittajat, toimikausi, 
sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen mukaan 
paikallisyhdistyksen tulee 

noudattaa toiminnassaan ja 
taloudessaan keskustoimiston 
ja piirin antamia ohjeita sekä 

antaa niille toimintaa ja taloutta 
koskevia tietoja ja selvityksiä. 



Kokoukset työkaluna
• Ennakkoon, yhdessä huolella valmisteltu: tiedotetaan hyvissä ajoin, esityslista 

(pohja Yhdistysnetistä), käytännön järjestelyt (monta mahdollisuutta).

• Aina oma kohta talouden asioille. Samoin jäsenasiat kannattaa pitää listalla. 

• Kokouksen aikana: auttaa pj:aa onnistumaan tehtävässään (päätösvaltaisuus, 
keskustelu, valmistelu).

• Kun tehdään päätöksiä mietitään samalla vaikutus talouteen ja kirjataan ne 
selkeästi pöytäkirjaan. Toimijaryhmille voidaan myöntää ’raamit’ missä toimitaan.

• Kokouksen jälkeen: pöytäkirjan kirjoittaminen, tarkastaminen ja tiedoksi 
saattaminen, päätösten toimeenpanosta huolehtiminen.

• Asioita hoidetaan kokousten päätösten mukaisesti. 



Alkuvuoden tärkeät stepit 
• Järjestäytymiskokous

• Luottamustehtävien päivittäminen jäsenrekisteriin

• Tunnusten ja salasanojen siirtäminen seuraajalle, perehdytys

• Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen

• Ilmoitus nimenkirjoittajien muutoksista prh:lle

• Lasten ja vapaaehtoisten vakuutusten ottaminen

• Tilastointitietojen kerääminen ja piirille lähettäminen

• Tilinpäätösmateriaalin kokoaminen

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/hallituksen-tehtavat/lasten-ja-vapaaehtoisten-vakuutukset


Alkuvuoden tärkeät stepit 
• Tilinpäätösmateriaalin toimittaminen kirjanpitäjälle/tilitoimistolle

• Tilinpäätöksen laadinta, viimeistään 31.3.

• Tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyntä hallituksen kokouksessa 

• Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ennen toimittamista 
toiminnan/tilintarkastajille. 

• Yhdistyksen veroilmoitus Omaveroon 30.4. mennessä.

• Kevätkokouksen koollekutsuminen sääntöjen mukaisesti.

• Kevätkokouksessa (viimeistään toukokuussa) esitellään tilinpäätös ja 
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/poikkeuslain-voimassaolo-jatkuu


Yhdistyksen vuosikello

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-hallitus/yhdistyksen-vuosikello


Hallituksen tehtävät mm.
• Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen

• Kirjanpidon järjestäminen ja aineiston säilyttämisestä 

huolehtiminen

• Talouden seuranta 

• Tilinpäätös ja toimintakertomuksen laatiminen

• Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten koollekutsuminen



Vapaaehtoisuuden voima hallitustyöskentelyn rikkaus 

• Vapaaehtoisuus on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara.

• Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien innostus on yhteisesti 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa olennainen tekijä.

• Innostus ei kuitenkaan yksin riitä vaan tuloksellisuus edellyttää aina 

toiminnan suunnittelun ja toteutuksen organisointia.

• Toimiva työnjako on paras tapa ylläpitää innostusta ja ehkäistä 

kyllästymistä sekä edistää tiedonkulkua!



Yhdessä tekemisen ilo!



Kokoukset MLL:n yhdistyksessä

• Paikallisyhdistyksillä on kahdenlaisia sääntöihin ja yhdistyslakiin perustuvia 

kokouksia: hallituksen kokoukset ja yhdistyksen kokoukset, kuten yhdistyksen 

kevät- ja syyskokous.

• Lisäksi voi olla erilaisia työryhmien kokouksia tai tapahtuman valmisteluun liittyviä 

suunnittelukokouksia.

• Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan, esimerkiksi kerran kuukaudessa.

• Niihin osallistuvat äänivaltaisina yhdistyksen syyskokouksessa valitut hallituksen 

varsinaiset ja/tai varajäsenet.

• Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia.



Yhdistyslain mukainen kokous / 
Yhdistyksen kokoukset

• Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

• MLL:n paikallisyhdistyksen voimassa olevien mallisääntöjen (2013) mukaan 

yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja 

syyskokous viimeistään joulukuussa. 

• Säännöissä on määräys myös ylimääräisen kokouksen pitämisestä, kokouksissa 

käsiteltävistä asioista ja jäsenten äänioikeudesta.

• Kokouksen kutsuu koolle hallitus, joka myös sääntöjen asettamissa rajoissa päättää 

kokousten ajankohdan.



Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa 

• Kutsu vähintään viikkoa ennen kokousta  

• Kirjallisesti (esim. jäsenkirje), kotisivulla, sähköpostitse tai alueella ilmestyvässä sanomalehdessä  

• Kutsussa mainittava ”Sääntömääräiset asiat” sekä mahdolliset  muut päätettäväksi aiotut asiat 

Sääntömääräiset kevätkokousasiat

• Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Tilin --/toiminnantarkastajien lausunto

• Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

• Edustajat piirin ja liiton kokouksiin

Huom! Jääviyssyistä edellisen hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ei ole suotavaa toimia 

kokouksen puheenjohtajana.



Millainen on 
hyvä kokous?



Kiitos siitä, että olet 
MLL johtaja

• Ole rohkeasti oma itsesi vapaaehtoisjohtajana 

• Ankkuroi johtamisesi MLL:n yhteiseen päämäärään, arvoihin ja MLL:n 

Suunta strategiaan 

• Kytke MLL:n keskeiset viestit omaan johtamiseesi ja yhdistyksen 

viestintään

• Vapaaehtoistyössä saa ja pitää olla iloa myös sinulla  itselläsi johtajana



Miia Päiviö, koordinaattori 

MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry 

+358 443 537 611, 

miia.paivio@mll.fi 

Perhetalo Heideken, 2. krs, Sepänkatu 3, 20700 Turku/

Kauppakeskus Plaza, 3. krs, Vilhonkatu 8, 24100 Salo  
varsinaissuomenpiiri.mll.fi


