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Järjestökeskus Kitinen ry SÄÄNNÖT
säännöt vahvistettu
yhdistyksen
perustamiskokouksessa
12.04.2012
nimenmuutos 12/2014
sääntömuutos kohta 7
yleiskokous 24.5.2017

1. Yhdistyksen nimi:
Yhdistyksen nimi on Järjestökeskus Kitinen ry ja sen kotipaikka on Sodankylän kunta.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot:
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia
1.
2.
3.
4.
5.

vahvistamalla rekisteröityjen paikallisjärjestöjen toimintaedellytyksiä;
edistämällä Sodankylässä toimivien rekisteröityjen paikallisjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa;
mahdollistamalla yhteistyön toimivuuden Sodankyläläisten rekisteröityjen järjestöjen kesken;
edistämällä rekisteröityjen järjestöjen osallisuutta ja yhteistyötä julkisella sektorilla;
toimimalla jäsenyhteisönsä edunvalvojana ja edustajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. ylläpitää omaa ja jäsentensä käyttöön tarkoitettua toimitilaa;
2. osallistuu järjestötoimintaa koskevaan kehittämistyöhön paikallisesti ja alueellisesti, tekee
selvityksiä, aloitteita, kannanottoja ja antaa lausuntoja;
3. järjestää kokouksia, koulutuksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia;
4. harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa;
5. suunnittelee erilaisia vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja;
6. järjestää yhteisiä tilaisuuksia yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa;
7. järjestää muuta tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1. tarjoaa hallitsemaansa tilaa yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön;
2. hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan voi järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä
yksin ja/tai yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa;
3. etsii ja hakee ulkopuolista rahoitusta toiminnan ylläpitämiseksi;
4. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
5. omistaa toimintaansa varten tarpeellisista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
6. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
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3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka
kotipaikka on Suomessa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi
voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi ei hyväksytä ammattijärjestöjä tai poliittisia
puolueita.

4. Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Varsinaisen jäsenen tärkein oikeus on osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja
tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.
Kannatusjäsenen oikeutena on
äänioikeutta.

läsnäolo-

ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ilman

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
tai
3. ei täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

6. Jäsenmaksut
Jäsenmaksu maksetaan vuosittain ja sen suuruudesta päättää syyskokous kummallekin
jäsenryhmälle erikseen.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita
jäsenyhdistysten tai –yhteisöjen piiristä.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Vähintään yksi (1) hallituksen
jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin
ja rahastonhoitajan. Mikäli hallitus katsoo tarpeelliseksi, otetaan käyttöön riittävät tilitoimiston
palvelut.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja,
aina kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä tulee olla vähintään kaksi varsinaista
toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee luovuttaa tarkastuskertomuksensa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa 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 (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus;
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille;
3. käsitellä kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle;
3. valita hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
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4. valita hallituksen muut jäsenet erivuoroisten tilalle;
5. valita kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatarkastaja;
6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen
käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa aikaisemmin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko postitse, tekstiviestinä, sähköpostitse jäsenen
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

12. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
(kevät tai syys) vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

