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EHDOKKAAN NIMEÄMINEN SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N 
HALLITUKSEEN KAUDELLE 2023-2024 
 
Vuosikokous 
Suomen Monikkoperheet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 26.11.2022  
klo 14.00–16.00 hotelli Albassa Jyväskylässä. Kokoukseen voi osallistua myös TEAMS-
etäyhteydellä. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään myöhemmin sähköpostitse jäsenyhdistysten 
hallituksen jäsenille.  
 

Avoimet paikat 
Kokouksessa valitaan kattojärjestön hallitukseen kaudelle 2023-2024 hallituksen puheenjohtaja (1), 
kolme (3) varsinaista jäsentä sekä nolla-yksi (0-1) varajäsentä. *) Lisäksi avoinna on yksi (1) 
varajäsenen paikka kaudelle 2023. 
 
Nykyisistä jäsenistä erovuoroisia ovat: 
puheenjohtaja Heli Laurila  (ei ole asettumassa enää ehdolle) 
 
varsinainen jäsen  Hukka Heidi (Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry) 
varsinainen jäsen  Marttila Terhi (Helsingin Seudun Monikkoperheet ry) 
varsinainen jäsen  Rinne Maria (Keski-Suomen Monikkoperheet ry) 
varajäsen  Oikarainen Marko (Kaakon Monikkoperheet ry) 
 
Hallituksessa jatkavat kaudella 2023: 
varsinainen jäsen  Kiviranta Sannamari (Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry) 
varsinainen jäsen  Ahlberg Johanna (Turun Seudun Monikkoperheet ry) 
varsinainen jäsen  Anttila Tuula (Kaakon Monikkoperheet ry) 
varajäsen  Lahti Heli (Helsingin Seudun Monikkoperheet ry) 
varajäsen  Saarela Paula (Pirkanmaan Monikkoperheet ry) 
 
Varajäsenenä toiminut Maaria Korhonen (Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry), päättää kautensa 
(2022-2023) omasta pyynnöstään jo 31.12.2022. *) 
   
   

Ehdokasasettelu 
Suomen Monikkoperheet ry pyytää jäsenyhdistyksiään tekemään ehdotuksia henkilöistä 
hallituksen kokoonpanoon. Kukin jäsenyhdistys voi esittää hallitukseen ehdokkaita vapaasti, 
suositus on kuitenkin yksi ehdokas / jäsenyhdistys. Ehdokkaista pyydetään täyttämään ehdokkaan 
taustatietolomake, joka toimitetaan 30.10.2022 mennessä järjestösihteeri Tiina Matalalle, 
jarjestosihteeri@monikkoperheet.fi  
 
Vuosikokouksessa esitellään vaalitoimikunnan laatima esitys kauden 2023(-2024) hallituksen 
kokoonpanosta. Vuosikokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan tekemään esitykseen, vaan 
kokoukseen osallistujat voivat nimetä ehdokkaita hallitukseen vielä vuosikokouksessa. Ehdokkaan 
suostumus kyseiseen tehtävään tulee olla varmistettuna esitystä tehtäessä.  Kokouksessa on 
varattu aikaa ehdokkaiden esittäytymiseen, joten on toivottavaa, että ehdolle asettuvat osallistuvat 
kokoukseen.  
 
Katso kirjeen lopusta (sivu 4) myös kutsu tulla mukaan vaalitoiminnan työskentelyyn. 
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Ehdokasasettelun linjauksia 
Suomen Monikkoperheet ry:n hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan valtakunnan tasolla 
monikkoperheitä koskeviin asioihin erilaisista näkökulmista. Ehdokkailta toivotaan aitoa halua ja 
kiinnostusta järjestön toimintaan ja sen laajaan tehtävänkuvaan ja työskentelyyn.  
 
Hallituksen jäsenenä opit myös yleisesti yhdistystoiminnasta, vaikuttamistyöstä ja erilaisissa 
verkostoissa työskentelystä. Hallituksen jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus edustaa järjestöä 
erilaisissa verkostoissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa.  
 
Tarvitsemme hallitukseemme jäseniä laajalla skaalalla, eri aloilta, erilaisista perhetyypeistä sekä 
eri maakunnista. Toiveena esitetään myös, että yleishyödyllisen järjestön hallituksessa olisi mukana 
eri sukupuolten edustajia edustamassa jäsenistöä. 
 
Järjestön hallinnon ohjesäännössä on toivomus, että hallituksesta löytyisi kaksosperhe-edustajien 
lisäksi kolmosperheiden edustaja, sosiaalipuolen osaaja, terveydenhuollon osaaja sekä talous- ja 
lakiasiantuntija ja jäseniä mahdollisimman monesta eri alueyhdistyksestä. 
 
Hallituksen kokoonpanosta tulisi löytyä myös strategisiin toiminnan painopisteisiin liittyvää 
asiantuntemusta tai kiinnostusta kehittää näitä toimia. Strategian 2021-2024 tavoitteissa on 
mm.: 

• Monikkoperheyhdistystoiminnan brändin kirkastaminen ja yhdistystuen kehittäminen sekä 
neuvolayhteistyön kehittäminen hyvinvointialueilla. 

• Valtakunnallinen vaikuttamistyö ja verkostoissa toimiminen. 

• Monikkoasiantuntijatyön kehittäminen, asiantuntijatyöryhmän työskentely ja 
tutkimusyhteistyö. 

• Järjestön viestinnän kehittäminen. 

• Innovatiiviset, kokeilevat työskentelytavat sekä digitalisaatio.  
 
Hallituksen puheenjohtaja: 
- Hänellä tulee olla kokonaisvaltaista ymmärrystä järjestötoimintaan, sekä järjestön talouteen ja 

hallinnointiin liittyviin asioihin (järjestöosaaminen) 
- On motivoitunut ja sitoutunut yhteisiin päämääriin 
- On järjestön suunnannäyttäjä ja visionääri 
- On yhteistyötaitoinen ja valmis edustamaan järjestöä 
- Puheenjohtaja tekee omalla toiminnallaan/aktiivisuudellaan järjestöä tunnetuksi 
- On toiminnanjohtajan ja muidenkin palkattujen työntekijöiden esihenkilö 
- Puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokousten asialistan yhdessä toiminnanjohtajan ja 

järjestösihteerin kanssa ja valmistelee kokouksen kulun 
- On kokousten puheenjohtaja ja hallituksen ”sparraaja” 
- Hän tukee järjestön työntekijöitä, erityisesti toiminnanjohtajan keskusteleva ”aisapari” 
- Puheenjohtajalla tulee olla myös mahdollisuus tarpeen mukaiseen tehtävään edellyttävään 

ajankäyttöön ja priorisointiin  
 
Hallituksen jäsen/varajäsen: 
- on motivoitunut ja sitoutunut  
- on aktiivinen ja osallistuva 
- osallistuu kokouksiin, tekee päätöksiä ja antaa ideoita järjestön toimintaan 
- sitoutuu aikatauluihin 
- toimii järjestön edun mukaisesti ja omalla toiminnallaan tekee järjestöä tunnetuksi 
- omalta osaltaan pyrkii parantamaan monikkoperheiden asemaa 
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- osallistuu keskusteluun järjestön suuntalinjauksista ja painotuksista 
- tukee järjestön työntekijöitä 
- tiedottaa kattojärjestön toiminnasta eteenpäin jäsenyhdistyksiin 
- hyödyntää omaa erityisasiantuntemustaan  

 
Hallituksen kokoonpano ja kokoukset 
Sääntöjemme mukaisesti järjestön hallitus koostuu puheenjohtajasta (1), kuudesta (6) varsinaisesta 
jäsenestä ja kahdesta-neljään (2-4) varajäsenestä. Varsinaiset ja varajäsenet voivat osallistua 
kaikkiin kokouksiin ja kaikkien aktiivista osallistumista hallituksen toimintaan odotetaan. 
 
Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kasvokkain tapahtuvia kokouksia on yleensä kaksi 
kertaa vuodessa (tammikuu ja loka-/marraskuu, yleensä Jyväskylä, lauantaipäivä). Muut kokoukset 
toteutetaan etäyhteyksin. Kokouksia voidaan toteuttaa myös sähköpostikokouksena. Etäyhteyksillä 
toteutettavat kokoukset voivat olla (pääosin lauantaipäivien lisäksi) arkipäivisin tai -iltaisin. 
Kasvokkain toteutettaviin kokouksiin on aina mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. 
Kokoustyöskentelyyn osallistuminen on tärkein tapa vaikuttaa hallituksessa. Lisäksi yhteyttä 
pidetään aktiivisesti sähköpostitse ja suljetun Facebook-ryhmän sekä Teams-alustan kautta. Koko 
vuoden kokousaikataulut vahvistetaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa. 
Järjestäytymiskokouksen yhteydessä järjestetään uusille hallituksen jäsenille myös 
perehdyttämistilaisuus (voi olla myös etäyhteyksin toteutettu). 

 
Hallituksen jäsenten korvaukset 
Järjestö maksaa voimassa olevan vuosikokouspäätöksen perusteella hallituksen jäsenille 
hallituksen kokouksiin osallistumisista valtion matkustussäännön mukaiset matkakorvaukset 
(halvimman julkisen mukaan), päivärahat sekä mahdolliset yöpymiskulut. Pyrimme ilmastosyistä 
välttämään lentämistä ja mahdollisuuksien mukaan suosimaan junamatkustamista. Puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi puheenjohtajapalkkio. Palkkio on veronalaista tuloa. Lähikokouspäivän aikana 
tarjotaan myös ruoka ja kahvit. Matkakustannusten korvauksista ja palkkioista päättää 
sääntömääräinen vuosikokous. Hallituksen jäsenet saavat Monikkoperheet-lehden veloituksetta.  
 

Hallitustyöskentely 
Suomen Monikkoperheet ry:n päätehtävät ovat monikkoperhetiedon tuottaminen ja levittäminen 
(tieto ja asiantuntijuus), vaikuttamistoiminta ja monikkoperheiden vertaistuen edistäminen tukemalla 
kattojärjestönä jäsenyhdistyksiä (vertaistuki).  
 
Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja valvoa järjestön toimintaperiaatteiden ja talouden 
toteutumista tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallituksen jäsenten toivotaan mahdollisuuksien 
mukaan osallistuvan myös työryhmätyöskentelyyn (esim. vaikuttaja-, viestintä-, yhdistystoiminnan 
kehittämistyöryhmä). 

 
Järjestön säännöt 
Järjestön toimintaa ohjaavat yhdistyssäännöt sekä strategia ovat luettavissa internetsivuiltamme: 
https://monikkoperheet.fi/jarjesto/suomen-monikkoperheet-ry/  
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Vaalitoimikunta 
Tervetuloa mukaan vaalitoimikunnan työskentelyyn! Vaalitoimikunta tekee vuosikokoukselle 
esiteltäväksi pohjaesityksen kauden 2023(-2024) hallituksen kokoonpanosta.  
 
Vaalitoimikuntana toimii nykyisen hallituksen kokoonpanosta Kiviranta Sannamari (vaalitoimikunnan 
pj), Ahlberg Johanna, Lahti Heli ja Saarela Paula. 
 
Jäsenyhdistysten edustajat ovat tervetulleita mukaan vaalitoimikunnan työskentelyyn. 
Jokaisesta jäsenyhdistyksen hallituksesta voi tulla yksi jäsen mukaan vaalitoimikuntaan. Hyväksytyn 
jäsenen edellytyksenä on, että hän ei itse ole ehdolla Suomen Monikkoperheet ry:n hallitukseen ja 
että hän pystyy työskentelemään vaalitoimikunnassa etäyhteyksin ajalla 31.10.-20.11.2022.  
 
Jäsenesitykset vaalitoimikuntaan pyydetään 23.10.2022 mennessä järjestösihteeri Tiina Matalalle, 
jarjestosihteeri@monikkoperheet.fi 
 
 
 
 
 

Tervetuloa mukaan valtakunnalliseen toimintaan! 
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