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INTERAKTIIVINEN BYROKRATIA-ALOITU
SEli mitä sihteerin siis pitäisi teidän mielestä muistaa? Miettikää parin                 

kanssa n. 5 minuuttia ja kirjatkaa ainakin muutama kohta ylös!

Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia :-)

❏ Ei mitään epäsopivaa pöytäkirjaan, poikkeuksena esim. Tervehdyslahjat
❏ Sihteeri koostaa pöytäkirjat→ yksiselitteinen, selkeä, täsmällinen
❏ Tarkat muistiinpanot, esim. Päivämäärien ja budjettien ym. suhteen .
❏ Sihteeri hankkii allekirjoitukset pöytäkirjoihin. Mitä aikaisemmin, sen parempi.
❏ Läppäri! Välineet kunnossa.
❏ Selkeät päätökset pöytäkirjan kohtiin. Esim. jos vuosijuhliin on edustusbudjetti, 

sen tulee näkyä jossakin pöytäkirjassa.
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❏ Laskut ja kuitit pitää muistaa hyväksyä.
❏ Koko keskustelua ei tarvitse lukea itse pöytäkirjassa. Tärkeimpien asioiden 

kirjaus.
❏ Päätösten ym. Varmistaminen myös kesken kokouksen.
❏ Myös sihteeri osallistuu keskusteluun → ei toimi vain kirjurina. Myös sihteerin 

täytyy voida sanoa oma mielipiteensä. 
❏ Pöytäkirjojen arkistointi ja säilyttäminen.
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MIKÄ KAIKKI VOISI MENNÄ PIELEEN?
Jutelkaa parin kanssa hetki ja kirjatkaa asiat ylös!

❏ Päätöksiä ei kirjata selkeästi tai ne on 
kirjattu väärin.

❏ Epäsopivuuksia pöytäkirjassa :-(
❏ Sihteerin kone kuolee eikä pöytäkirjaa 

tallenneta. → kannattaa pitää pöytäkirjaa 
esim. Pilveen tms.

❏ Vuoden lopussa huomataan, että kaikki 
pöytäkirjat on tulostamatta ja 
allekirjoittamatta. Säästyy vaivalta ja 
ylimääräisiltä kokouksilta, kun hoitaa 
pöytäkirjojen tulostamisen ym asap.
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❏ Pöytäkirjaan kirjataan henkilökohtaisuuksia → pitää pyrkiä siihen, että ei 
puhuta ns turhaa pahaa ihmisistä ja ihmisten nimiä ei kirjata pöytäkirjaan. 
Todella arkaluontoisia asioita ei välttämättä tarvitse kirjata lainkaan, esim. Jos 
kyse on vaikkapa häirintätapauksesta.

❏ Pöytäkirja jää vain sihteerille, eikä ikinä tavoita muuta hallitusta tai jäsenistöä. 
→ tieto eteenpäin muille!

❏ Pöytäkirjat on monissa eri paikoissa. → yksi systemaattinen säilytyspaikka!
❏ Päivämäärät ja paikat väärin pöytäkirjoissa. → Copypaste on jees, mutta 

tarkka pitää olla!
❏ Yhdistyksen tietokone hukkuu tai  läsnäolijat unohtuvat tai muuta vastaavaa… 

→ tarkkuus!!!
❏ Kävijämäärien kirjaaminen unohtuu täysin → esimerkiksi toiminta-avustuksien 

hakeminen vaikeutuu. 
❏ Esityslistassa loikitaan ja kohtia jätetään auki. 6



❏ Pöytäkirjan tarkastaminen hoidetaan epämääräisesti → paras olisi, jos kaikki 
pääsisivät tsekkaamaan pöytäkirjan esimerkiksi seuraavan kokouksen 
yhteydessä!

❏ Pöytäkirja on huolittelematon, kieli huonoa jne. → tarkkuus!
❏ Pöytäkirjan viimeistely venyy eikä edes sihteeri välttämättä enää muistakaan, 

mistä on tarkalleen ottaen puhuttu → pöytäkirjan viimeistely kannattaa hoitaa 
mahdollisimman äkkiä kokouksen jälkeen.
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SIHTEERIN MUISTILISTA 1/2
❏ ESITYSLISTAT: Jos esityslistassa on epäselvyyksiä, varmista, että ymmärrät 

kohdat oikein. Joissakin järjestöissä sihteeri tekee esityslistan pj:n kanssa, 

mutta aina näin ei ole. 

❏ PÖYTÄKIRJAT: 

1) Kaikki tärkeäksi koettu asia muistiin. 

2) Selkeys. 

3) Hyvä kieli. 

4) Pöytäkirjan tulostus, allekirjoituttamisen varmistaminen sekä arkistointi.
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SIHTEERIN MUISTILISTA 2/2
❏ Varmista ylipäätään, että tiedät, mitä sihteerin tehtäviin kuuluu juuri sun 

järjestössä. 

❏ Ole aktiivinen ja hereillä. Jos joku asia menee kokouksessa ohi, pyydä toistoa. 

❏ Järjestönne pj on sun kaveri. Älä pelkää sitä.

❏ Kirjaa muistiin mieluummin liikaa kuin liian vähän. Kävijämäärät, kellonajat ja 

yksittäiset eurot voivat osoittautua yllättävän tarpeelliseksi tiedoksi!

❏ Osallistu koulutuksiin. Koskaan ei voi tietää liikaa!

❏ “Jos voit tehdä sen tänään, tee se tänään!”
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SIHTEERIN HUONEENTAULU
 Kerro yksi sun mielestä tärkein sihteerin ominaisuus!

❏ Älä anna pöytäkirjojen hallita sinua, hallitse sinä pöytäkirjoja! Toim.huom. 

Yhdistyslaillisissa rajoissa.

❏ Älä jätä asioita viime tinkaan, niin voit myös rentoutua.

❏ Sihteeri - puheenjohtajan vasen käsi!

❏ Kukaan ei ole sihteeri syntyessään.

❏ Näpytä, tulosta, relaa.
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