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SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 
 
 
1.  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä 
yhteyksissä käyttää nimeä Finlands Flerlingsfamiljer tai Finnish Multiple Births Association. 
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Toimialueena on koko maa. 
 
 
2.  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomeen perustettujen monikkoperheiden 
yhdistysten keskusjärjestönä ja lisätä monikkoraskauteen ja - synnytykseen sekä 
monikkolasten kasvamiseen liittyvää tietoutta sekä edistää näiden asioiden huomioimista 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- edustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiään suhteessa viranomaisiin sekä muihin 
kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin 

- koordinoi ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa 
- edustaa jäsenyhdistyksiään kansainvälisessä monikkoperhetoiminnassa 
- julkaisee alan kirjallisuutta ja muita tiedotteita 
- järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia ja yhteisiä kokoontumistilaisuuksia 
- toimii aloitteiden ja toimintamuotojen herättäjänä ja välittäjänä 
- pyrkii edistämään monikkoperheiden näkökulman esiintuomista yhteiskuntapolitiikassa 

ja tutkimuksessa 
- tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa monikkoperheiden 

asioiden edistämiseksi 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna 
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä. 
 
 
3.  JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhdistys ja 
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toiminnan. 
Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. 
Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 
Kummijäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa edistäviä ja 
tukevia henkilöitä. 
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4.  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen 
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.     
- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin tämä on yhdistykseen liittymällä 

sitoutunut.  
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 

yhdistystä.  
- ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
 
5.  LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään 
sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Maksut voivat olla erisuuruiset varsinaisille ja 
kannatusjäsenille.  
 
Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu yhdistykselle kuluvan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruus määräytyy vuosikokouksen 
päättämän suuruisena.  
 
Kannatusjäsenen on suoritettava heti liittymisensä jälkeen vuotuinen jäsenmaksu 
vuosikokouksen päättämän suuruisena. Kummijäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 
 
6. HALLITUS 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 
kuusi (6) varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallitus voi kutsua kokoukseensa alan 
asiantuntijoita joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 
sihteerin ja rahastonhoitajan. 
     
Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on  
kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensi 
kerran vuoden kuluttua arvan perusteella.   
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
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jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi asettaa alueellisia ja valtakunnallisia valmistelu- ja 
yhteistyöelimiä. 
 
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallitus voi nimetä vaalitoimikunnan, joka tekee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta 
vuosikokoukselle. Ehdotus tehdään tulleiden ehdokasesitysten pohjalta. 
 
 
7.  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
toiminnanjohtaja, joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin voi olla myös sellaisella henkilöllä, jolle 
hallitus on tämän oikeuden erikseen antanut.  
 
 
8.  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille huhtikuun 1. päivään mennessä. 
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä. 
 
 
9. YHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys – 
marraskuussa.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 
 
Varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin 
äänivaltaisia edustajia kaksi (2) yhdistyksen varsinaisen jäsenmäärän ollessa alle 101, 
jäsenmäärän ollessa 101-200 neljä (4) edustajaa ja tästä eteenpäin jokaista alkavaa 100 
jäsentä kohti yksi (1) edustaja lisää. 
 
Yksi (1) valtakirjalla vahvistettu kokousedustaja voi käyttää enintään neljä (4) 
edustamansa yhdistyksen ääntä. Äänimäärä ei saa ylittää yhdistyksen 
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kokonaisäänimäärää. 
 
Yhteisöillä on yksi (1) äänivaltainen edustaja. Varsinaisena jäsenenä olevan yhdistyksen 
jäsenmääräksi katsotaan sen varsinaisten jäsenten lukumäärä edellisen kalenterivuoden 
viimeisenä päivänä.   
 
Kannattaja- ja kummijäsenellä sekä tilintarkastajilla on puhe- ja läsnäolo - oikeus. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
 
10.  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostikutsuilla. 
 
Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätös vain kokouskutsussa mainituista asioista. 
Kutsut yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen tai 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
 
11.  VUOSIKOKOUS 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan kokouksessa 

läsnäolevat yhdistysten jäsenet. 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus  
6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
8. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
9. määrätään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
10. vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot ja 

matkakulukorvaukset 
11. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio  
12. päätetään valittavien hallituksen varajäsenten lukumäärä 
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13. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä valitaan muut hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet. 

14. valitaan yksi tai kaksi varsinaista ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi 
kalenterivuodeksi 

15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
 
12.  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.   
 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Suomen Monikkoperheet ry  
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä 
P: 050 4359 004 
toimisto@suomenmonikkoperheet.fi 
www.suomenmonikkoperheet.fi 


