
Ohjeita aivovammayhdistyksen 
puheenjohtajalle



Puheenjohtaja

• Puheenjohtaja on tärkeä toimihenkilö, jonka tehtävä 
on valvoa ja huolehtia, että yhdistys toimii sääntöjen ja 
kokousten päätösten mukaan.

• Johtaa hallituksen työskentelyä

• Kutsuu hallituksen kokoukset koolle

• Valvoo yhdistyksen taloutta

• Allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat



Yhdistyslain mukaan puheenjohtaja:

• Vastaa että johtamastaan kokouksesta tehdään 
paikkansa pitävä pöytäkirja, sihteeri tekee varsinaisen 
työn (31§)

• Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana (36§)
– Tarkasta myös mitä yhdistyksen säännöt määrittelevät 

nimenkirjoittajista

• Vastaa että Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH)
on  paikkaansa pitävät tiedot yhdistyksestä (52§) 
→

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.
html

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.html


Puheenjohtajan rooli yhdistyksessä

• On yhdistyksen keulakuva ja työnjohtaja
– Ohjaa ja johtaa toimintaa, tietää yhdistyksen kokonaiskuvan
– Jakaa tehtäviä tasapuolisesti, huolehtii jaksavuudesta
– Vaikuttaa yhdistyksen ilmapiiriin omalla toiminnallaan

• Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa hallituksen 
kokouksissa puhetta
– Hänen tulee myös rajata puhetta, jos tarpeen.

• Kehittää toimintaa yhdessä muiden kanssa

• Hyväksyy kirjanpidon tositteet 
→ tietää yhdistyksen taloudellisen tilan



Puheenjohtaja ja hallitus

• Vastaa että toimintaa toteutetaan sääntöjen mukaan ja 
kuten yhdistyksen kokouksissa on päätetty
– Käyttää yhdistyksen rahavaroja viisaasti. 

– Valvontavastuu toiminnasta! (rahat ja toiminta)

• Yhdistysten kokousten koollekutsuminen ja 
kokouksissa  tarvittavien asiakirjojen valmistelu

• Suunnittelevat yhdessä vuosikellon

• Hallitus kokoontuu 4-12 
kertaa vuodessa

• Pitävät yhteyttä toimintaryhmiin



Yhdistyksen talouden seuranta

• Hallituksella on valvontavastuu yhdistyksen 
toiminnasta ja kirjanpidosta

→ yhdistyksen varoja käytetään yhdistyksen edun mukaisesti

• Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että 
tilinpäätös ja toimintakertomus pitävät paikkansa

• Toiminnantarkastajan raportin perusteella, yhdistyksen 
kokouksessa voidaan myöntää hallitukselle vastuuvapaus
– Vastuuvapaus merkitsee, että yhdistys on tyytyväinen hallituksen 

taloudenpitoon. Rahat on käytetty niin kuin kuuluukin. 

– Vastuuvapautta ei myönnetä jos hallitus tai sen jäsen on aiheuttanut 
yhdistykselle merkittävää taloudellista vahinkoa (esim. selvä 
huolimattomuus, varojen väärinkäyttö tai kavallus).



Onnistuneen kokouksen edellytyksiä:

• Asialista suunnitellaan etukäteen ja se toimitetaan 
osallistujille tutustuttavaksi

• Ennen päätöstä keskustellaan
– Kaikilla paikallaolijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa 

päätöksiin → tasapuolisesti aikaa puhua, rajaa tarvittaessa

– Yhdessä mietitään miten olisi viisainta toimia

• Päätökset kirjataan muistiin selkeästi

• Kokouksessa on kannustava ja myönteinen henki, 
turvallinen olo



Mitä toimitetaan liittoon?

• Yhdistyksen kokouksen jälkeen kokouksessa käsitellyt 
asiakirjat 
– Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, 

tilinpäätös, toiminnantarkastusraportti, yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjat

– Toimitetaan sähköpostilla tai kirjeitse

• Ilmoitus jäsenmaksun muutoksesta

• Jäsenjärjestöavustushakemus ja avustuksen raportointi



Kysy apua ja koulutusta:
Pihla Putkonen

järjestösuunnittelija
p. 050 550 0541

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi


