Miesjärjestöjen keskusliitto ry – Mansorganisationernas centralförbund rf

Säännöt
§ 1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Mansorganisationernas centralförbund rf, josta
jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
§ 2 Tarkoitus ja toiminta
Liiton tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista
miesnäkökulmasta. Liitto tavoittelee toimintansa myötä sellaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja
tasa-arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä sukupuolen perusteella arvojärjestykseen, ja jossa
yhteistyötä vahvistetaan toisia kunnioittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen kautta.
Liitto toteuttaa tarkoitustaan






tukemalla jäsenjärjestöjään ja näiden keskinäistä yhteistyötä,
toimimalla miesten ja poikien hyvinvointia ja asemaa kuvaavan tutkimus-, kehittämis- ja
tilastotiedon kokoajana,
vaikuttamalla yhteiskunnalliseen asenneilmastoon, päätöksentekoon ja lainsäädäntöön,
toteuttamalla kampanjoita ja seminaareja, sekä
edustamalla miesnäkökulmaa erilaisissa yhteistyörakenteissa.

§ 3 Liiton jäsenet
Varsinaiset jäsenet: Liiton varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti
toimivat miesjärjestöt, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseniksi. Miesjärjestöt ovat rekisteröityjä
yhdistyksiä, joiden sääntöjen mukaisena tavoitteena on miesten ja poikien hyvinvoinnin tukeminen,
sekä tasa-arvon edistäminen miesnäkökulmasta.
Yhteistyöjäsenet: Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla voi olla jäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä,
jotka liiton hallitus hyväksyy yhteistyöjäseniksi. Yhteistyöjäsenenä voi olla myös rekisteröity säätiö.
Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti
tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen suorittaa kuitenkin kulumassa
olevan vuoden jäsenmaksun.
§ 4 Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää
liiton syyskokous.
§ 5 Liiton kokoukset
Ylin päätäntävalta on liiton kokouksella, johon kukin liittoon kuuluva yhdistys valitsee näiden
sääntöjen mukaisen määrän edustajia.
Liitto pitää kevät- eli vuosikokouksensa huhtikuussa ja syyskokouksensa marraskuussa. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun

vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
pyytää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Vaalit
Hallituksen jäsenet valitaan vaalilla siten, että valituiksi tulevat ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet
eniten ääniä. Liiton hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla, jossa valituksi tulevan on
saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli jäsenjärjestön piiristä ei ole valittu hallituksen jäsentä,
voi tällainen jäsenyhdistys nimetä edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa.
§ 6 Jäsenten edustus liiton kokouksissa
Liiton kokouksiin on jäsenillä oikeus valita edustajansa siten, että varsinaisten jäsenten osalta
edustajamäärä määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaan. Edustajia on yksi per alkava
viisikymmentä jäsentä, maksimissaan kuitenkin kuusi edustajaa per yhdistys. Yhteistyöjäseniä
edustaa kutakin yksi henkilö.
Jäsenillä on liiton kokouksissa edustajiensa lukua vastaava äänimäärä siten, että kullakin läsnä
olevalla edustajalla on yksi ääni. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.
§ 7 Kokouskutsut
Kutsu liiton kokouksiin toimitetaan kirjeitse jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Jos jäsen haluaa saada asian esille liiton kokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle
viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.
§ 8 Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
Valitaan kokoukselle sihteeri,
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet,
Hyväksytään työjärjestys,
Käsitellään kuluneen vuoden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot,
8. Esitetään tilintarkastajien lausunto,
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille, sekä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat.
§ 9 Syyskokous
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2. Valitaan kokoukselle sihteeri,
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet,
Hyväksytään työjärjestys,
Esitetään ja vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle,
Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
Päätetään hallituksen jäsenmäärä tulevalle kaudelle,
Toimitetaan joka toinen vuosi vaali hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitsemiseksi,
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, ja
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat.

§ 10 Liiton ylimääräiset kokoukset
Liiton ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kulloinkin kokouskutsussa mainitut asiat.
§ 11 Hallitus
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä 4-8 muuta
jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Henkilö voi toimia
puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, joka
on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken toimikautta valita liiton kokouksessa uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallituksen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa muut tarpeelliset
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
milloin vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se ehdotus, jonka puolesta enemmistö äänistä on
annettu. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee se
ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
§ 12 Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai liiton toimihenkilön kanssa.
§ 13 Talous ja tilinpito
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liittoon kuuluvien yhdistysten tulee antaa hallitukselle kertomus
edellisen kalenterivuoden toiminnasta kunakin vuonna toukokuun loppuun mennessä. Liiton tilit
edelliseltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja
tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

§ 14 Sääntöjen muutos, toiminnan lopettaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on pätevä, jos se tehdään 2/3
äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi
kuukautta. Jälkimmäisessä kokouksessa päätetään myös, miten liiton varat käytetään sääntöjen
toisessa pykälässä mainitun tarkoituksen edistämiseksi. Sääntömuutokset tulevat voimaan heti, kun
ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

