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Kehys-Kepa ry:n säännöt – Uuden kattojärjestön säännöt
Nykyiset Kehys-Kepa ry:n säännöt

Uuden kattojärjestön säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kehys-Kepa ry.

Yhdistyksen nimi on

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Toiminnan tarkoitus

2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on yhteistyö- ja kattojärjestö, jonka tarkoituksena
on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kestävää
kehitystä ja globaalin kansalaisyhteiskunnan
vahvistumista.

Yhdistys on yhteistyö- ja kattojärjestö, jonka tarkoituksena
on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kestävää
kehitystä ja globaalin kansalaisyhteiskunnan
vahvistumista.

3. Toimintamuodot

3. Toimintamuodot

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
vahvistaa globaalin kansalaisyhteiskunnan
toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä,
kokoaa ja välittää kansalaisyhteiskunnan
näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon,
lisää yksin ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa
tietoisuutta maailmanlaajuisista
kehityskysymyksistä,
antaa tarkoitukseensa liittyvää koulutusta ja
neuvontaa jäsenistönsä osaamisen
kehittämiseksi sekä muihin
kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin,
valvoo jäsentensä etua tarkoituksensa
toteuttamiseen liittyvissä asioissa,
toimii muilla edellä mainittuja vastaavilla tavoilla
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
vahvistaa globaalin kansalaisyhteiskunnan
toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä,
kokoaa ja välittää kansalaisyhteiskunnan
näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon,
lisää yksin ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa
tietoisuutta maailmanlaajuisista
kehityskysymyksistä,
antaa tarkoitukseensa liittyvää koulutusta ja
neuvontaa jäsenistönsä osaamisen
kehittämiseksi sekä muihin
kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin,
valvoo jäsentensä etua tarkoituksensa
toteuttamiseen liittyvissä asioissa,
toimii muilla edellä mainittuja vastaavilla tavoilla
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

4. Toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta

4. Toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan
tarvittaessa asianmukaisen luvan:
- järjestää keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä ja muuta
rahankeräystä,
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta,
- perustaa, hallinnoida ja kartuttaa rahastoja,
- harjoittaa kustannustoimintaa sekä
- järjestää toimintansa tarkoituksen mukaisia maksuttomia
tai maksullisia koulutuksia ja kursseja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan
tarvittaessa asianmukaisen luvan:
- järjestää keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä ja muuta
rahankeräystä,
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
- omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta,
- perustaa, hallinnoida ja kartuttaa rahastoja,
- harjoittaa kustannustoimintaa sekä
- järjestää toimintansa tarkoituksen mukaisia maksuttomia
tai maksullisia koulutuksia ja kursseja.

Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua
elinkeino- tai ansiotoimintaa.

Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua
elinkeino- tai ansiotoimintaa.

5. Huomionosoitukset

5. Huomionosoitukset

Yhdistyksen huomionosoituksia voidaan yhdistyksen
hallituksen päätöksellä myöntää henkilöille, jotka ovat
epäitsekkäästi ja ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tai
sen tarkoituksen hyväksi. Yhdistyksen hallitus päättää
yhdistyksen huomionosoitusten käyttöön ottamisesta
sekä antaa niistä ja niiden myöntämisestä tarkempia
ohjeita.

Yhdistyksen huomionosoituksia voidaan yhdistyksen
hallituksen päätöksellä myöntää henkilöille, jotka ovat
epäitsekkäästi ja ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tai
sen tarkoituksen hyväksi. Yhdistyksen hallitus päättää
yhdistyksen huomionosoitusten käyttöön ottamisesta
sekä antaa niistä ja niiden myöntämisestä tarkempia
ohjeita.
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6. Jäsenet

Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta
hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen sen
tavoitteet ja toiminnan hyväksyvän oikeuskelpoisen
yhdistyksen tai säätiön.

Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta
hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen sen
tavoitteet ja toiminnan hyväksyvän oikeuskelpoisen
yhdistyksen tai säätiön.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi
oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi
oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

7. Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai
erottaminen

7. Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai
erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
- jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
- jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on
annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on
annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuonna.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuonna.

8. Jäsenmaksu

8. Jäsenmaksu

Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun,
jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuodeksi
kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja
kannatusjäsenille.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun,
jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuodeksi
kerrallaan erikseen varsinaisille jäsenille ja
kannatusjäsenille.

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu
porrastetaan kuuteen (1-6) jäsenmaksuluokkaan.
Jäsenmaksun porrastus ja suuruus seuraavalle vuodelle
päätetään yhdistyksen edeltävässä syyskokouksessa.
Tällöin jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee
olla jäsenen viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun
tilinpäätöksen toiminnan laajuutta tai varallisuutta
kuvaavat tunnusluvut, joista päätetään tarkemmin
yhdistyksen syyskokouksessa. Mitä laajempi jäsenen
toiminta, sitä korkeampi jäsenmaksuluokka.

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu
porrastetaan kuuteen (1-6) jäsenmaksuluokkaan alla
olevan taulukon mukaisesti. Jäsenmaksun porrastus ja
suuruus seuraavalle vuodelle päätetään yhdistyksen
edeltävässä syyskokouksessa ja on voimassa seuraavaan
vuoden yhdistyksen syyskokouksen päättymiseen asti.
Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla
jäsenen kehitysyhteistyöhön, kehitysviestintään,
humanitaariseen apuun, demokratia- ja rauhantyöhön ja
globaaliin kansalaiskasvatukseen käytetty euromäärä
viimeisimmästä tilintarkastetusta ja vahvistetusta
tilinpäätöksestä. Mitä laajempi jäsenen toiminta, sitä
korkeampi jäsenmaksuluokka. Jäsenen tulee ilmoittaa ja
pyydettäessä eritellä yhdistykselle edellä todetut erät
tilinpäätöksestä.

Yhdistyksen kokous päättää erikseen kannatusjäsenen
jäsenmaksusta ja sen perusteista.
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Yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseksi käytetyt varat

Jäsenmaksuluokka

pienempi kuin 50 000
50 000 – 300 000
300 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 5 000 000
suurempi kuin 5 000 000

1
2
3
4
5
6

Yhdistyksen kokous päättää erikseen kannatusjäsenen
jäsenmaksusuuruudesta.
9. Yhdistyksen toimielimet

9. Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimieliminä toimivat yhdistyksen kokous ja
hallitus. Yhdistyksellä on myös työvaliokunta ja
vaalivaliokunta.

Yhdistyksen toimieliminä toimivat yhdistyksen kokous ja
hallitus. Yhdistyksellä on myös työvaliokunta ja
vaalivaliokunta.

10. Yhdistyksen kokoukset

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen
kokous.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen
kokous.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja
syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä
päivänä.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja
syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä
päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11. Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa

11. Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen käytettävissä
oleva äänimäärä määräytyy seuraavasti:

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen käytettävissä
oleva äänimäärä määräytyy porrastetusti jäsenen
sääntöjen kohdan 8 mukaisen jäsenmaksuluokan
perusteella seuraavasti:

1. jäsenellä, jolla on alle 25.000 jäsentä, yksi ääni.
2. jäsenellä, jolla on 25.000 jäsentä tai enemmän, kaksi
ääntä.
3. jäsenellä, joka on säätiö, yksi ääni, kuitenkin niin, että
sellaisella säätiöllä on kaksi ääntä, joka viimeisimmän
tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksensä mukaan on
käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaa euroa
vuodessa sellaisiin toimintoihin, joiden edistämiseksi
yhdistys sääntöjen kohdan 3 mukaisesti toimii.
Hallituksella on oikeus tarvittaessa saada jäseneltä sen
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan vahvistama
jäsenmäärätieto ja tilinpäätös.
Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa
edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen
jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin
lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

- jäsenmaksuluokilla 1-2 on yksi ääni,
- jäsenmaksuluokilla 3-4 on kaksi ääntä, ja
- jäsenmaksuluokilla 5-6 on kolme ääntä.
Hallituksella on oikeus tarvittaessa saada jäseneltä sen
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan vahvistama
jäsenmäärätieto ja tilinpäätös.
Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa
edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen
jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin
lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksessa.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksessa.
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12. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

12. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jos ei laissa tai
näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jos ei laissa tai
näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

13. Vaalivaliokunta

13. Vaalivaliokunta

Syyskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee
vaalivuoden syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessa
asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen
esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta
jäsentä, joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä
mahdollisimman monipuolisesti. Vaalivaliokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä tarvittaessa ottaa itselleen sihteerin.

Syyskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee
vaalivuoden syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessa
asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen
esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta
jäsentä, joiden tulee edustaa yhdistyksen jäsenistöä
mahdollisimman monipuolisesti. Vaalivaliokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä tarvittaessa ottaa itselleen sihteerin.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu
ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi
valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. Tätä
ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää yhdistyksen jäseniltä
esityksiä ehdokkaiksi vaalivuoden syyskokouksessa
täytettäviin luottamustoimiin.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on esittää perusteltu
ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi
valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle. Tätä
ennen vaalivaliokunnan tulee pyytää yhdistyksen jäseniltä
esityksiä ehdokkaiksi vaalivuoden syyskokouksessa
täytettäviin luottamustoimiin.

Hallituksen jäsentä ei saa valita vaalivaliokuntaan.
Vaalivaliokunta ei saa ehdottaa jäseniään syyskokouksessa
täytettäviin luottamustoimiin. Tarvittaessa yhdistyksen
kokous voi hyväksyä vaalivaliokunnalle työjärjestyksen.

Hallituksen jäsentä ei saa valita vaalivaliokuntaan.
Vaalivaliokunta ei saa ehdottaa jäseniään syyskokouksessa
täytettäviin luottamustoimiin. Tarvittaessa yhdistyksen
kokous voi hyväksyä vaalivaliokunnalle työjärjestyksen.

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle
jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamiin
osoitteisiin tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamiin
sähköpostiosoitteisiin vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä
asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle
jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamiin
osoitteisiin tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamiin
sähköpostiosoitteisiin vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä
asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

15. Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa

15. Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kevät- ja tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle,
kevätkokoukselle tarkoitetut helmikuun 15. päivään ja
syyskokoukselle tarkoitetut elokuun 15. päivään
mennessä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kevät- ja tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle,
kevätkokoukselle tarkoitetut helmikuun 15. päivään ja
syyskokoukselle tarkoitetut elokuun 15. päivään
mennessä.

4 (8)

Ylimääräinen vuosikokous
19.6.2018

Liite 10A

Kehys-Kepa ry:n säännöt – Uuden kattojärjestön säännöt
16. Varsinaiset kokoukset

16. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus, jonka tekee hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen edelliseltä kalenterivuodelta
laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille
8. vaalivuonna asetetaan edellä kohdassa 13 tarkoitettu
vaalivaliokunta valmistelemaan yhdistyksen
syyskokouksen vaaleja ehdokasasetteluineen
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus, jonka tekee hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen edelliseltä kalenterivuodelta
laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille
8. vaalivuonna asetetaan edellä kohdassa 13 tarkoitettu
vaalivaliokunta valmistelemaan yhdistyksen
syyskokouksen vaaleja ehdokasasetteluineen
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus, jonka tekee hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
seuraavan tilikauden talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
6. joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut jäsenet
7. joka toinen vuosi valitaan yksi tilintarkastaja, sekä yksi
varatilintarkastaja, ja jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 6 luvun 5§:ssä tarkoitettu
tilintarkastusyhteisö, seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus, jonka tekee hallituksen
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
seuraavan tilikauden talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
6. joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut jäsenet
7. joka toinen vuosi valitaan yksi tilintarkastaja, sekä yksi
varatilintarkastaja, jos tilintarkastaja ei ole
tilintarkastuslain 6 luvun 5§:ssä tarkoitettu
tilintarkastusyhteisö, seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17. Hallitus

17. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kukin jäsen
voidaan valita uudelleen samaan tehtävään enintään kaksi
kertaa peräkkäin.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kukin jäsen
voidaan valita uudelleen samaan tehtävään enintään kaksi
kertaa peräkkäin.
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18. Yhdistyksen hallituksen koolle kutsuminen

18. Yhdistyksen hallituksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan jompikumpi
varapuheenjohtaja.

Koollekutsumistavasta päättää hallitus toimikautensa alussa.
Hallitus kokoontuu myös, kun puheenjohtaja tai
jompikumpi varapuheenjohtaja katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Tällöin hallituksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita
varten se on kutsuttu koolle.

Koollekutsumistavasta päättää hallitus toimikautensa
alussa.
Hallitus kokoontuu myös, kun puheenjohtaja tai
jompikumpi varapuheenjohtaja katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Tällöin hallituksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita
varten se on kutsuttu koolle.

19. Hallituksen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

19. Hallituksen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai
jompikumpi varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai
jompikumpi varapuheenjohtaja.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

20. Hallituksen tehtävät

20. Hallituksen tehtävät

1.
2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
kehittää yhdistyksen toimintaa ja valvoa sen etuja ja
oikeuksia,
pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenten
hyväksymisestä sekä erottamisesta,
nimittää ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen
toiminnanjohtajan ja vahvistaa toiminnanjohtajan
esityksestä muiden johtavien toimihenkilöiden
nimitykset,
vahvistaa yhdistyksen hallintoa varten johtosääntö ja
tätä täydentävät säännöt
huolehtia yhdistyksen talouden ja omaisuuden
hoidosta sekä varojen asianmukaisesta
tallettamisesta,
laatia yhdistyksen strategia ja sekä esittää strategia
yhdistyksen syys- tai kevätkokoukselle,
laatia yhdistyksen vuosisuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio, sekä esittää vuosisuunnitelma ja
talousarvio yhdistyksen syyskokoukselle,
laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä antaa tilit
tilintarkastajille, sekä esittää vuosikertomus ja
tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus oman
lausuntonsa ohella yhdistyksen kevätkokoukselle.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
kehittää yhdistyksen toimintaa ja valvoa sen etuja ja
oikeuksia,
pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenten
hyväksymisestä sekä erottamisesta,
nimittää ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen
toiminnanjohtajan ja vahvistaa toiminnanjohtajan
esityksestä muiden johtavien toimihenkilöiden
nimitykset,
vahvistaa yhdistyksen hallintoa varten johtosääntö ja
tätä täydentävät säännöt
huolehtia yhdistyksen talouden ja omaisuuden
hoidosta sekä varojen asianmukaisesta
tallettamisesta,
laatia yhdistyksen strategia ja sekä esittää strategia
yhdistyksen syys- tai kevätkokoukselle,
laatia yhdistyksen vuosisuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio, sekä esittää vuosisuunnitelma ja
talousarvio yhdistyksen syyskokoukselle,
laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä antaa tilit
tilintarkastajille, sekä esittää vuosikertomus ja
tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus oman
lausuntonsa ohella yhdistyksen kevätkokoukselle.
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21. Työvaliokunta

21. Työvaliokunta

Yhdistyksen työvaliokunnan puheenjohtajana toimii
hallituksen puheenjohtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat
puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja
yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Yhdistyksen työvaliokunnan puheenjohtajana toimii
hallituksen puheenjohtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat
puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja
yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Hallitus asettaa työvaliokunnan kalenterivuodeksi
kerrallaan.

Hallitus asettaa työvaliokunnan kalenterivuodeksi
kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista on tilapäisesti estynyt osallistumasta
työvaliokunnan toimintaan, hallitus voi nimetä
keskuudestaan jäsenen työvaliokuntaan esteen ajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista on tilapäisesti estynyt osallistumasta
työvaliokunnan toimintaan, hallitus voi nimetä
keskuudestaan jäsenen työvaliokuntaan esteen ajaksi.

Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme
(3) sen jäsentä on paikalla. Työvaliokunnassa ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme
(3) sen jäsentä on paikalla. Työvaliokunnassa asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

22. Työvaliokunnan tehtävät
Työvaliokunnan tehtävänä on:
1. huolehtia hallituksen apuna yhdistyksen
operatiivisten asioiden hoidosta
2. valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita,
jotka eivät kuulu muiden toimielinten
valmisteltavaksi
3. valmistella yhteistoimintaan liittyvät keskeiset
asiat
4. vahvistaa yhdistyksen hallintoa ohjaavaa
johtosääntöä täydentävät ohjeistukset
5. hyväksyä hallituksen hyväksymien
vuosisuunnitelmien – ja budjettien ulkopuoliset
toimihenkilöt
6. toimia yhdistyksen operatiivisena/hallinnollisena
ohjausympäristönä
7. hoitaa muut hallituksen työvaliokunnalle
siirtämät asiat ja antamat tehtävät

22. Työvaliokunnan tehtävät
Työvaliokunnan tehtävänä on:
1. huolehtia hallituksen apuna yhdistyksen
operatiivisten asioiden hoidosta
2. valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita,
jotka eivät kuulu muiden toimielinten
valmisteltavaksi
3. valmistella yhteistoimintaan liittyvät keskeiset
asiat
4. vahvistaa yhdistyksen hallintoa ohjaavaa
johtosääntöä täydentävät ohjeistukset
5. hyväksyä hallituksen hyväksymien
vuosisuunnitelmien – ja budjettien ulkopuoliset
toimihenkilöt
6. toimia yhdistyksen operatiivisena/hallinnollisena
ohjausympäristönä
7. hoitaa muut hallituksen työvaliokunnalle
siirtämät asiat ja antamat tehtävät

23. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

23. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
jompikumpi varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, aina
kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen nimittämän
yhdistyksen muun toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
jompikumpi varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, aina
kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen nimittämän
yhdistyksen muun toimihenkilön kanssa.

24. Tilikausi

24. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
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25. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

25. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos tätä koskevaa
ehdotusta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista
äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4)
äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos tätä koskevaa
ehdotusta yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Päätös
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat
käytettävä yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan toiminnan
hyväksi purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen
yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat
käytettävä yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan toiminnan
hyväksi purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen
yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

26. Sähköinen osallistuminen

26. Sähköinen osallistuminen

Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen
kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta
on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen
kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta
on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous voi antaa sähköisestä osallistumisesta
ja aloiteoikeuden käyttämisestä tarkempia määräyksiä
hyväksymissään yhdistyksen äänestys- ja
vaalijärjestyksessä.

Yhdistyksen kokous voi antaa sähköisestä osallistumisesta
ja aloiteoikeuden käyttämisestä tarkempia määräyksiä
hyväksymissään yhdistyksen äänestys- ja
vaalijärjestyksessä.
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