KÄPYRINNE RY

SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Käpyrinne ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten elin- ja asunto-olojen parantamiseksi
sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi.

3§

Yhdistyksen toiminta ja talous
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta
- ylläpitää palvelutalotoimintaa,
- tuottaa vanhuksille tarkoitettuja asumis-, koti-, tuki-, kuntoutus- ja
virkistyspalveluja,
- toteuttaa vapaaehtoistoimintaa, kuten vanhusten ulkoiluttamista, saattoapua,
illanviettoja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, kirjallisuus- ja askartelupiirejä, teatterija ostosretkiä sekä muuta samantapaista toimintaa,
- kehittää uusia toimintamuotoja,
- tiedottaa vanhusten elämää ja oloja koskevista kysymyksistä,
- tekee yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa
sekä
- toimii muilla samantapaisilla tavoilla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
toimeenpanna rahan- ja tavarankeräyksiä, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä
harjoittaa kioskikauppaa ja ruokala- ja kahvilatoimintaa ja vuokrata tiloja erilaisiin
tilaisuuksiin.

4§

Yhdistyksen jäsenet
Yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, voidaan
hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai kannattajajäseniksi.
Yhdistyksen palveluksessa oleva henkilö voidaan hyväksyä vain kannattajajäseneksi.
Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä ovat ainaisjäseniä ne jäsenet, jotka on hyväksytty
yhdistyksen jäseniksi ennen 1. päivää huhtikuuta 1996.
Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt voidaan
hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi yhteisöjäseniksi tai kannattajayhteisöiksi.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajia ja –jäseniä.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa eronneeksi
jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna.
Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kullekin
jäsenryhmälle. Vuosijäsenmaksua ei peritä ainaisjäseniltä, kunniapuheenjohtajilta eikä
kunniajäseniltä.

5§

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä,
kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen
tarpeelliseksi, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen
on kutsuttava kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava
jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan paikkakunnalla
yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Kokouskutsussa on
otettava huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.
Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisella henkilöjäsenellä, ainaisjäsenellä ja
varsinaisella yhteisöjäsenellä on yksi (1) ääni. Kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, kannattajajäsenillä ja kannattajayhteisöillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kevätkokouksen tehtävänä on:
1) vahvistaa hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä
tilikaudelta
2) esittää tilintarkastajien lausunto,
3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja
4) päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on:
1) hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
tilikaudelle/vuodelle
2) päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta,
3) valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi,
4) valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eroavien tilalle,
5) valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai hyväksytty
tilintarkastusyhteisö,
6) päättää yhdistyksen koollekutsumistavasta, sääntöjen 5 §:n mukaisesti,
7) päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen
on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen
kokousta.

6§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään
kymmenen jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muut
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa puolet.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toiminnanjohtaja toimii
hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai muulloinkin, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.
Hallituksen tehtävänä on:
1) vastata yhdistyksen toiminnasta
2) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä
3) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön
4) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
5) palkata toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja sekä päättää henkilöstön työsuhteen
ehdoista
6) valita edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on
7) päättää yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä.

7§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
sekä hallituksen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

8§

Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon
liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.
Syyskokous valitsee seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai
hyväksytyn tilintarkastusyhteisön.

9§

Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen
voimaan on muutoksen puolesta annettava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista
äänistä.

10 §

Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa,
joiden väli on vähintään 30 päivää. Yhdistyksen purkautumisen puolesta on
kummassakin kokouksessa annettava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
ry:lle käytettäväksi mahdollisimman läheisesti yhdistyksen toimintaa vastaavaan
tarkoitukseen pääkaupunkiseudun vanhusten hyväksi.

11 §

Saavutetut jäsenoikeudet
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.
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