
Monika-Naiset liitto ry  
Säännöt  

 
 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
 

Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toi-
minta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on  
MONIKA - Multicultural Women’s Association, Finland.  

 
2 Yhdistyksen tarkoitus  
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten naisten ta-
sa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa, ennaltaehkäistä naisiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa ja perheessä ja parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa.   
 

3§ Yhdistyksen toimintamuodot  

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

 toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä ja kehittää jäsenjärjestöjen 
kanssa yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajataustaisten naisten 
aseman parantamiseksi ja heidän edustamiensa järjestöjen tukemisek-
si  

 edistää maahanmuuttajataustaisten naisten etuja, tasa-arvoista ase-
maa ja osallisuutta vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
ja yleiseen mielipiteeseen mm. toimimalla asiantuntijana, tiedottamalla 
ja antamalla lausuntoja.  

 tarjoaa avo- ja neuvontatoimintaa, ja ensi- ja turvakotitoimintaa maa-
hanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen 

 

4§ Toiminnan rahoitus 
 

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Se voi jär-
jestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan näihin asianomaisen 
luvan sekä harjoittaa ensi- ja turvakotitoimintaa, omistaa kiinteistöjä ja arvo-
papereita ja harjoittaa muuta välittömästi tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää 
ansiotoimintaa.  

 

5§ Yhdistyksen jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oi-
keuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.  
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskel-
poinen yhteisö, säätiö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja 
toimintaa.  
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyk-
sen hallitus. 
 



Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimin-
taa.  
 

6§ Jäsenvelvoitteet  
 

Yhdistys ei peri liittymismaksua. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsen-
ryhmille. 

 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 
Kunkin jäsenyhdistyksen tulee kevätkokoukseen mennessä lähettää yhdistyk-
sen hallitukselle vuosikertomuksensa ja yhteyshenkilönsä nimet.  
 

7§ Jäsenten oikeudet  
 
 Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja tulla       

valituksi yhdistyksen toimielimiin. 
 
8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen  
 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituk-
selle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukses-
sa. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisil-
moitus on saapunut.  
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyk-
sessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää 
täytä yhdistyksen säännöissä tai laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 
9 § Yhdistyksen toimielimet  
 
 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää varsinainen kokous, joka järjestetään kaksi 
kertaa vuodessa: kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja 
syyskokous joulukuun loppuun mennessä.  

 
 Liiton toimeenpaneva elin on hallitus.  
 
 Tilintarkastajat valvovat liiton hallintoa ja talouden hoitoa.  
 
 Hallitus voi asettaa muita tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.  
 
10 § Hallitus  

 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä 2 varajä-
sentä. Hallituksen jäsenet valitaan kevätkokouksessa.  
 
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  



Jos hallituksen jäsen eroaa ensimmäisenä toimikautenaan, voi seuraava var-
sinainen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudek-
si.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudes-
taan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen 
esittelijänä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan eh-
dottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallituksen varajäsenillä on kokouksissa äänioikeus ainoastaan varsinaisen jäse-
nen ollessa estyneenä.  

 
11§  Hallituksen tehtävät 
 
 Hallitus toimii yhdistyslain velvoittamalla tavalla.  
 

Toiminnan suunnittelu ja toteutus 
 

 Päättää yhdistyksen strategisista linjauksista sekä hyväksyy toiminta- ja talous-
suunnitelman.  

 Seuraa, ohjaa ja valvoo toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista ja antaa oh-
jeita toiminnasta ja taloudesta. 

 Hallitus esittää tilinpäätöksen vuosikokoukselle. 
 

 Organisaatio ja henkilöstö 
 

 Hyväksyy organisaation rakenteen ja johtosäännön. 
 Valitsee ja vapauttaa yhdistyksen toiminnanjohtajan ja määrittää hänen tehtä-

vänsä, palkkansa ja muut työsuhteen ehdot. 
 Päättää yhdistyksen toiminnanjohtajan varahenkilön valinnasta toiminnanjohta-

jan esityksestä. 
 Päättää muista sellaisista henkilöstöasioista, jotka erityisestä syystä on tuotu hal-

lituksen päätettäväksi. 
 Hallitus valvoo, että yhteistoimintalain velvoitteet toteutuvat yhdistyksen toimin-

nassa. 
 

Muut tehtävät 
 

 Huolehtii yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja edustaa yhdistystä.  
 Vastaa yhdistyksen toimialaan kuuluvista lausunnoista ja muista kannanotoista. 
 Tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. 

 
 
 
 



12 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 
 
 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, joissa päätetään sääntömääräi-
 sistä asioista. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syysko-
 kous pidetään joulukuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivinä.  

 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset kokoukset koolle vähintään 
kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai kun 1/10 äänioi-
keutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjalli-
sesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa sii-
tä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

13 § Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
1. kokouksen avaus 
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
 
5. esitetään hallituksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus  
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-

sestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi 
 
8. valitaan tilintarkastusyhteisö  
 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 
 
 
 
 
 



 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 
1. kokouksen avaus 

 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

4. hyväksytään kokouksen esityslista  
 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen 
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

 
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituk-
selle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 
14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
toiminnanjohtaja. Näiden lisäksi hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden 
yhdistyksen muulle toimihenkilölle yksin.  

 
15 § Tilintarkastajat, tilikausi ja tilintarkastus 

 
Kevätkokous valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan tilintarkastusyhteisön. 
Tilintarkastusyhteisön on tarkistettava hyvän tilintarkastustavan edellyttämäs-
sä laajuudessa yhdistyksen tuloslaskelma ja tase, kirjanpito ja hallinto.  
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava neljän kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

 
16 § Sääntöjen muuttaminen 
 

Sääntöjen muuttaminen on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

 
17 § Yhdistyksen purkaminen  
 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä varsinaisessa kokouksessa vähin-
tään kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdis-
tyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-
tyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 
 
Säännöt on hyväksytty Monika-Naiset liitto ry:n ylimääräisessä varsinaisessa koko-
uksessa 30.5.2013 ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 14.3.2014.  


