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Voimassaolevat säännöt: 11.12.2020 13:38:14
1§
Yhdistyksen nimi on Maaseudun Sivistysliitto ry. Nimestä voidaan
käyttää epävirallista lyhennettä MSL.
Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on Association for Rural
Culture and Education. Liiton ruotsinkielinen nimi on Landsbygdets
Bildningsförbund rf.
Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko
maa.
2 §
Liiton arvot pohjautuvat maa- ja kylähenkiseen elämäntapaan,
ihmisten omaehtoiseen kasvuun ja keskinäiseen yhdenvertaisuuteen
sekä ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen.
Alkiolainen kansansivistystyö perustuu ekologisesti,sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestäville, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
rakentuville yhteisöllisille ja ylisukupolvisille arvoille.
Liitto tukee kansansivistystyössään ihmisten omaehtoista kasvua ja
keskinäistä yhdenvertaisuutta, kannustaa itsensä kehittämiseen
ihmisenä ja kansalaisena sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen
elinikäisen oppimisen, kansalaistaitojen kartuttamisen, taiteen ja
kulttuurin keinoin.
Liitto edistää kansalaisvaikuttamista ja kansanvaltaa sekä vahvistaa
tietoisuutta moniarvoisesta paikallisesta, kansallisesta ja
maailmanlaajuisesta osallisuudesta ja vastuusta.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1 Järjestää maaseudun ja kylien kulttuuriin, paikallisuuteen,
ympäristö-sivistykseen, ihmisten keskinäiseen ymmärrykseen ja
yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen pohjautuvaa aikuiskasvatusta ja
kulttuuritoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
2 Tekee alkiolaista sivistystyötä itsekasvatuksen, elinikäisen
oppimisen, kansalaisuuteen kasvamisen, yhteiskunnallisen
osallistumisen, aatteellisen keskustelun ja kulttuuriharrastusten
edistämiseksi sekä maaseudulla että kaupungeissa.
3 Tukee jäsenjärjestöjensä opinto- ja kulttuuritoimintaa.
4 Ylläpitää MSL-opintokeskusta opintotoimintansa toteuttamista
varten. Opintotoiminnassa painottuvat paikallisuus,
yhteiskunnallisuus, yrittäjyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys,
monikulttuurisuus ja luovuus.
5 Järjestää kulttuuri- ja taidetilaisuuksia ja muuta
kulttuuritoimintaa tarvittaessa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
6 Tukee ja ohjaa taiteen harjoittajien ja harrastajien työtä.
7 Harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ylläpitää
taidekokoelmia. 8 Edistää yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa
yhteisiä tavoitteita ja etuja sivistys- ja kulttuuripolitiikassa.
9 Toimii maaseutualueiden, kylien ja muiden paikallisyhteisöjen
elinvoiman vahvistamiseksi sekä luonto- ja ympäristösivistyksen
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laajentamiseksi paikallista ja alueellista tasa-arvoa vaalien.
10 Toimii kansojen ja kulttuurien välisen sivistyksellisen
yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämiseksi sekä paikallisesti että
maailmanlaajuisesti.
11 Toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa
toteuttamiseksi.
4 §
Liitto voi omistaa osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä
kiinteää omaisuutta. Liitto voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää varainkeräyksiä ja
arpajaisia.
5 §
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä valtakunnallinen oikeuskelpoinen
yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja jonka
hallitus hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Edelleen jäseneksi voi
liittyä liiton rekisteröity aluejärjestö, jonka hallitus jäseneksi
hyväksyy ja jonka säännöt hallitus vahvistaa. Kannatusjäseneksi
voidaan hyväksyä hakemuksesta yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja jonka
hallitus hakemuksesta kannatusjäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä nimetä
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Liiton hallitus pitää jäsenistä luetteloa.
6 §
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen jättää täyttämättä
velvoitteensa liittoa kohtaan tai on menettelyllään liitossa tai sen
ulkopuolella vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa tai
liiton säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen
tekemistä jäsenelle on varattava mahdollisuus selvittää asia
hallituksen kanssa. Erottamisen syy on mainittava päätöksessä.
7§
Liiton jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu,
jonka suuruudesta päättää edustajiston syyskokous. Jäsenmaksu
voidaan porrastaa jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten lukumäärän sekä
toiminnan muun laajuuden perusteella.
Jäsenellä, jokaon laiminlyönyt maksaa jäsenmaksunsa tai osan siitä,
ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa ennen kuin jäsenmaksu on
kokonaisuudessaan suoritettu.
8 §
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa liiton kokouksessa, josta
käytetään nimeä edustajisto. Jäsenet valitsevat edustajistoon
edustajansa ja heidän varamiehensä kalenterivuodeksi kerrallaan.
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt, joihin kuuluu jäsenjärjestön
ilmoittaman edellisen vuoden lopun tilanteen mukaan yli 10
alueellista tai yli 50 paikallista jäsenyhdistystä ja joissa on
yhteensä yli 20 000 henkilöjäsentä, valitsevat neljä edustajaa
edustajistoon.
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Muut valtakunnalliset jäsenjärjestöt, jäsenyhteisöt ja säätiöt
valitsevat kukin yhden edustajan edustajistoon.
Aluejärjestöt valitsevat kukin yhden edustajan edustajistoon.
Kannatusjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
9 §
Edustajiston vuosikokous pidetään touko-kesäkuun aikana ja
syyskokous marras-joulukuun aikana. Ilmoitus edustajiston kokouksen
ajasta ja paikasta ja käsiteltävistä asioista on lähetettävä
kirjallisesti jokaiselle jäsenelle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Jäsenten edustajiston kokouksen käsiteltäviksi
tarkoittamat asiat on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle
viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun edustajisto niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään 1/10 liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta
ilmoittamaansa asiaa varten. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle
samalla tavalla kuin sääntömääräiset kokoukset.
Edustajat voivat osallistua edustajiston kokoukseen hallituksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana.
10 §
Edustajiston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 hyväksytään kertomus liiton edellisen vuoden toiminnasta;
2 käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
edelliseltä vuodelta;
3 vahvistetaan liiton tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä vuodelta;
4 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Edustajiston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 päätetään liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;
2 päätetään liiton seuraavan vuoden jäsenmaksuista;
3 päätetään liiton seuraavan vuoden talousarviosta;
4 päätetään hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden sekä
tilintarkastajien palkkioista;
5 valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi;
6 päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
7 valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet
jäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä erovuorossa
olevien varajäsenten tilalle uudet varajäsenet kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi. Varajäsenet kutsutaan varsinaisten jäsenten
tilalle valituksi tulemisjärjestyksessä;
8 liiton seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan
valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja tai vastaava yhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei tarvita;
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9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 §
Liiton asioita hoitaa edustajiston syyskokouksessa valitsema
hallitus, jonka muodostavat kalenterivuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 4-8 jäsentä ja
2-4 varajäsentä. Muista varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain
puolet erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja tai heidän toimeksiannostaan hallituksen
toimiajaltaan vanhin jäsen. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
hallituksen jäsenistä.
Hallituksen jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla siten, kuin hallitus siitä keskuudessaan erikseen päättää.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi
kerrallaan. Hallitus kutsuu sihteerin.
Liiton toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja
esitysoikeus. MSL- opintokeskusta koskevissa asioissa
opintokeskuksen rehtorilla on puhe- ja esitysoikeus. Hallitus
valitsee keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa tarpeen mukaan
jaostoja valmistelemaan asioita.
12 §
Hallituksen tehtävänä on
1 johtaa liiton toimintaa edustajiston päätösten mukaisesti;
2 vastata liiton taloudenhoidosta;
3 edustaa liittoa;
4 laatia vuosittain liiton toiminta- ja tilikertomukset sekä
toimintasuunnitelmat ja talousarviot;
5 toimia liiton ylläpitämän opintokeskuksen johtokuntana;
6 ottaa ja vapauttaa liiton toiminnanjohtaja, opintokeskuksen
rehtori ja johtavat toimihenkilöt sekä hyväksyä
henkilöstösuunnitelma;
7 kutsua koolle edustajiston kokoukset;
8 pitää yllä liiton jäsenluetteloa;
9 päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä sekä päättää vuotuisen, hyväksytyn toiminta- ja
taloussuunnitelman mukaista toimintaa varten tarpeellisen omaisuuden
ostamisesta ja luoton ottamisesta;
10 huolehtia muista edustajiston sille määräämistä sekä lain ja
näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvista tehtävistä
13 §
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja
jätettävä tilintarkastajalle tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä. Tilintarkastajan on annettava niistä lausuntonsa liiton
hallitukselle kaksi viikkoa ennen edustajiston vuosikokousta
edustajiston vuosikokoukselle esitettäväksi.
14 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
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toiminnanjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät
luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.
Muutokset sääntöihin
15 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä edustajiston kokouksessa muutoksia,
jos kokouskutsussa on siitä maininta ja muutosten puolesta annetaan
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Liiton purkaminen
16 §
Liiton purkamista koskeva päätös voidaan tehdä tätä tarkoitusta
varten kokoon kutsutussa edustajiston kokouksessa. Liiton
purkamispäätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kolme kuukautta.
Liiton purkautuessa sen varat käytetään sen tarkoituspykälän
mukaisesti edustajiston viimeisessä kokouksessaan päättämällä
tavalla.
Muuta
17 §
Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty,
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslakia ja muita liiton toimintaa
koskevia säännöksiä.

