MLL:n yhdistyshallinnon ABC

MLL:n tehtävä
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö,
joka edistää lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointia.

MLL:n tahtotila
Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset
ja nuoret voivat hyvin.
MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani,
vapaaehtoistyön toteuttaja ja
innovatiivinen kehittäjä sekä
vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Julkaisija
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Julkaisu pohjautuu MLL:n VarsinaisSuomen piirin vuonna 2011 laatimaan
alkuperäisaineistoon
Alkuperäisen julkaisun taitto: Ville Lintula
Ulkoasu
Hahmo
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MLL:n arvot

Lapsen ja lapsuuden arvostus
Yhteisvastuu
Inhimillisyys
Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
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MLL:n periaatteet
Avoimuus

Ilo
Kumppanuus
Osallisuus
Arjen arvostus
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Yhdistyksen hallitus, hallituksen
vastuu ja työnjako
Yhdistyksen hallitus
Sääntöjen 18 §:n mukaan yhdistyksen
hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä
edustaa yhdistystä.
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on
erityisesti
1. kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,
2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesi sekä käyttää yhdistyksen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten mukaisesti,
3. laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioiksi,
toimintakertomukseksi, ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää ne yhdistyksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi piirille ja keskusjärjestölle,
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa
käsiteltävät asiat,
5. huolehtia yhteydenpidosta jäseniin,
piiriin ja keskusjärjestöön,
6. hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet
eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä,
7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän
toimintaansa.
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8. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa
asettaa alaisuuteensa määräämiensä
tehtävien hoitoa varten toimikunnan
tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.
Hallitus on vastuussa toiminnastaan
yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen hallituksen kokous
Paikallisyhdistyksen hallituksen kutsuu
koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus
kokoontuu keskimäärin 6 krt /v.

Hallituksen valinta ja
kokoonpano
Hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitusta voidaan täydentää yhdistyksen kevät- tai ylimääräisessä kokouksessa (oltava maininta kokouskutsussa).
Hallituksella on oltava puheenjohtaja ja
puheenjohtajan lisäksi 6-12 jäsentä.
Yleisvarajäseniä voidaan valita 1-12.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
määrän muuttamisesta edellä mainituissa rajoissa päätetään aina erikseen yhdistyksen kokouksessa.
Paikallisyhdistyksissä tulee olla nimetty
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenvastaava ja
yhdistyksen postin vastaanottaja.

Muut vastuuhenkilöt nimetään tarpeen
mukaan.
Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenten työnjaosta vastuualueittain päätetään vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallituksen ja luottamushenkilöiden vastuu
Luottamustehtävän vastaanottaminen
on vapaaehtoista. Kun henkilö on valittu tehtäväänsä, on tärkeää, että hän
sitoutuu tehtävänsä hoitamiseen.
Sääntöjen ja lakien määräämät vastuuhenkilöt nimetään aina, jos joku lopettaa kesken vuoden. Hallitus valitsee
mahdollisimman pian tilalle uuden. Sen
sijaan puheenjohtajan lopettaessa kesken kauden jatkuu hallitustyöskentely
aina varapuheenjohtajan johdolla seuraavaan yhdistyksen kokouksen asti.
Luottamustehtävän hoitamiseen liittyy
aina myös vastuun kantamista.
Hallituksessa olevan luottamushenkilön
vastuu:
1. Parlamentaarinen vastuu
2. Vahingonkorvausvelvollisuus
3. Rikosoikeudellinen vastuu

Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja
MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 2 tai 3 kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtaja on samalla

paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.
Hallituksessa puheenjohtajalla ei ole
varajäsentä. Hänen ollessa estynyt kokousta johtaa ja hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja

• Huolehtii, että säännöissä määrätyt
asiat tulevat kokouksen käsiteltäväksi ja että jäsenistön esittämät asiat
viedään kokouksiin päätettäväksi.
• Johtaa kokousta.
• Voi toteuttaa päätöksen itse tai huolehtia, että joku muu toteuttaa ne
(delegointi!).
• Allekirjoittaa kaikki paikallisyhdistyksen virallisen paperit ja edustaa paikallisyhdistystään.

Puheenjohtajan lakisääteiset tehtävät
Yhdistyslaissa puheenjohtajan tehtäviksi
on määrätty mm. seuraavaa:
• nimenkirjoitusoikeus, ks. MLL:n paikallisyhdistyksen mallisäännöt, 21§
• Yhdistysrekisteriin tehtävän perusilmoituksen allekirjoitus, silloin, kun
perustetaan uusi yhdistys
• Yhdistysrekisteriin sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan
ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta
tehtävän muutoksen allekirjoitus.
• Yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkautumisesta tehtävän purkautumisilmoituksen allekirjoitus.
Huom! Kysy tarvittaessa lisätietoja piiristä tai keskusjärjestön järjestöpäälliköltä.
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Sihteeri

• Osallistuu puheenjohtajan kanssa
hallituksen kokouksien valmisteluun
ja päätösten täytäntöönpanoon.
• Huolehtii kokouksen käytännön
järjestelyistä.
• Avustaa puheenjohtajaa kokoustapahtumassa.
• Laatii kokouksesta pöytäkirjan, huolehtii kokousasioiden tiedottamisesta ja kokouksen asiakirjoista.
• Vastaa arkistonhoidosta.
• Tehtävien hoito perustuu aina puheenjohtajan kassa yhteisesti sovittuun työnjakoon.
• Hallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Rahastonhoitaja

• Vastaa paikallisyhdistyksen rahaasioiden, varojen, omaisuuden ja
hoidosta yhteistyössä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa.
• Hoitaa maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä valmistelee talousarvio- ja
tilinpäätösesityksen.
• Rahaliikennettä ja kirjanpitoa voivat
hoitaa myös eri henkilöt tai tilitoimisto.
• Hallitus valitsee rahastonhoitajan
joko keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta.

Jäsenvastaava
Vastaa jäsenrekisteristä yhdistyksen
puolesta ja toimii sen hoitamiseksi yhteistyössä keskustoimiston kanssa.

8 MLL:n yhdistyshallinnon ABC

Jäsenrekisteriä ylläpidetään valtakunnallisesti keskustoimistossa palveluna yhdistyksille.
Kun yhdistys saa uuden jäsenen tiedot
jäsenpalvelusta, tulee jäsenvastaavan
olla yhteydessä uuteen jäseneen mahdollisimman pian – erityisesti siinä tapauksessa, että uusi jäsen on jättänyt
asiaa koskevan toiveen. Innostus ja kiinnostus yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan on suurimmillaan juuri liittymisvaiheessa.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen
kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai
muun hallituksen määräämän henkilön
kanssa. Nimenkirjoittajattietojen
muuttuessa puheenjohtaja tekee asiaa
koskevan muutoksen Yhdistysrekisteriin.

Luottamus- ja vastuuhenkilöt &
MLL:n rekisterit
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä henkilöt eri luottamus- ja vastuutehtäviin. Eri toimintojen
vastuuhenkilöt voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia ja näin ollen muuttua
yleisten kokousten välillä.
Mikäli joku vastuuhenkilöistänne vaihtuu toimintavuoden aikana tai valitsette
vastuuhenkilön kokonaan uudelle toiminnalle, tulee puheenjohtajan tai sihteerin päivittää muuttuneet tiedot Yh-

distysnetissä. Näin yhdistys varmistaa
sen, että piirillä ja keskusjärjestöllä on
jatkuvasti käytettävissä ajantasaiset
luottamus- ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Se on joustavan, toimivan ja
luotettavan tiedonkulun sekä yhteistyön perusta.

kaisesti joku em. Yhdistyksen vastuuhenkilöistä tekee poiston Yhdistysnetissä.

i MLL:n luottamus- ja vastuuhenkilörekisteri

Jäsenrekisteriä koskevassa rekisteriselosteessa todetaan mm. että tietoja ei
ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti
antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja
käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.—Tämä periaate tulee muistaa
aina rekisteritietoja käsiteltäessä!

MLL:n keskusjärjestö ylläpitää
yhteistyössä jäsenjärjestöjensä
(yhdistykset / piirit) kanssa luottamusja vastuuhenkilörekisteriä.
Em. tietojen ajantasaisuus perustuu
siihen, että yhdistyksen ja piirin aktiivisuuteen päivittää mainittuja tietoja.
Ongelmatilanteissa ota yhteys keskusjärjestöön: järjestötyön suunnittelija
Sinikka Veijola, sinikka.veijola@mll.fi, p.
050 578 1072.

i MLL:n jäsenrekisteri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
ylläpitää valtakunnallisesti yhdistysten
henkilöjäsenten jäsenrekisteriä.
Yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä, jäsenvastaavalla ja rahastonhoitajalla on valtuudet Yhdistysnetissä nähdä
yhdistyksen jäsentietoja.
Yhdistyksen hallituksella on sääntöihin
perustuva oikeus katsoa vähintään kaksi vuotta jäsenmaksunsa maksamattomat jäsenet eronneeksi. Hallituksen
tekemän päätöksen ja sopimuksen mu-

Lisätietoja: MLL:n jäsenpalvelu, jasenpalevelu@mll.fi , p. 075 324 5540 (ti-to 911)

i Rekisteriseloste

Vapaaehtoisuuden voima –
hallitustyöskentelyn rikkaus
Vapaaehtoisuus on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien innostus on
yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamissa olennainen tekijä.
Innostus ei kuitenkaan yksin riitä vaan
tuloksellisuus edellyttää aina toiminnan
suunnittelua ja toteutuksen organisointia. Toimiva työnjako on paras tapa ylläpitää innostusta ja ehkäistä kyllästymistä
sekä edistää tiedonkulkua!
Sanaa kiitos ei myöskään saa koskaan
unohtaa! Tätä pientä voimasanaa ei toistamalla loppuun kuluteta.
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Yhdistys arkistoi
Arkistoinnin päämäärä on säilyttää tietoa tulevaisuutta varten ja palvella päivittäistä työskentelyä
• asiakirjoja tarvitaan työvälineinä
• asiakirjat saattavat olla tärkeitä vielä
vuosikymmenien päästä
Hyvin hoidettu selkeä arkisto helpottaa
asioiden hoitoa ja sitä on myöhemmin
vaivatonta täydentää ja käyttää tiedonhaussa.

i Asiakirjaryhmittely- ja
säilytysaikaesimerkkejä
Päätöksenteko ja organisaatio:
• Yhdistyksen kevät- ja syyskokousasiakirjat
• Yhdistyksen hallituksen kokousasiakirjat
• Jäsenluettelot
• Vastuuhenkilöluettelot
• Päätöksenteko ja juridinen toiminta
Toiminta:
• Toimintasuunnitelmat ja –
kertomukset
• Eri toimintamuodot
• Tilaisuuksien ja kerhojen ohjelmat ja
niiden aineistot sekä osallistujalistat
Kirjeenvaihto:
• Lähetetyt kirjeet ja sähköpostit,
sikäli kun eivät ole pelkkiä saatteita
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• Saapuneet kirjeet, sikäli kun ovat
yksilöityjä kirjeitä omalle yhdistykselle
• Muu kirjeenvaihto
Muut aineistot
• mm. valokuvat, videot, lehtileikkeet
harkinnan mukaan
Tilastot:
• esim. omat kappaleet keskustoimiston lähetetystä vuositilastokyselystä
ja yhdistys- ja piirikyselystä
Talous ja henkilöstöhallinto:
• Talousarvio
• Tilinpäätös
• Tasekirjat
• Tase-erittelyt
Kaikki yllä olevat asiakirjat säilytetään
pysyvästi. Muut seuraavasti:
• Tositteet 6 v
• Palkkalistat 10 v
• Palkkakortit 50 v
• Eläkehakemukset ja –päätökset sekä
eläkevakuutusyhtiöiden lausuntopyynnöt ja –lausunnot 10 v
• Työhakemukset: valitus säilytetään
pysyvästi, muut 3 v
• Työsopimukset palvelusaika + 10 v
• Työtodistukset 10 v

Yhdistyksen kokous
• Yhdistyksen kokoukset kutsuu
koolle hallitus.
• Siitä on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen. Ks. kutsun tavat
säännöistä.
• Jos kokouskutsu on puutteellinen,
päätökset ovat moitteenvaraisia.

Yhdistyksen kokouskutsussa
ilmoitettavia asioita:
• yhdistyksen nimi
• kokouksen nimi
• kokouspaikka ja -aika
• päätettäväksi aiotut asiat
(sääntömääräiset / erillinen maininta muista kuin sääntömääräisistä)
• kutsun antamisaika ja –paikka
• Koollekutsuja: Hallitus

i Kevätkokous/esityslistan malli

i Syyskokous/esityslistan malli

MLL:n Ylppölän Yhdistys ry

MLL:n Ylppölän Yhdistys ry

Kevätkokous

Syyskokous

Aika: 11.5.2017 klo 18:00
Paikka: Ylppölän Lähipankki, Ruusutie 10, B-porras

Aika: 11.11.2017 klo 18:00
Paikka: Ylppölän Lähipankki, Ruusutie 10, B-porras

Esityslista

Esityslista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.
11.
12.
13.

Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2)
Ääntenlaskijoiden valinta (2)
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien antama lausunto
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Edustajien valinta piirin ja liiton kokouksiin
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2)
Ääntenlaskijoiden valinta (2)
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen hallituksen ja varajäsenten määrästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten
ja varajäsenten valinta
Tilin- /toiminnantarkastajien (2) ja varatilin- /
varatoiminnantarkastajan(1) valinta
Edustajien valinta piirin ja liiton kokouksiin
Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2018
Toimintasuunnitelman ja talousarvioin
vahvistaminen vuodelle 2018
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Lisätietoja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Sepänkatu 3
20700 Turku
(02) 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Yhdistysnetti
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisenkanava

