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Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry - Stöd för stadsdelsveckor i Åbo stad
Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry - Stöd för stadsdelsveckor i Åbo stad rf ja
sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
a.

kaupunkikulttuurin tuntemusta

b.

koordinoida Kaupunginosaviikkojen ohjelmaa

c.

tukea järjestäjinä olevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimintaa

d.

edistää kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallistumista ja viihtyvyyttä ja
näin edistää yhteisön psykososiaalista hyvinvointia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
a.

kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia,

b.

kokoaa Kaupunginosaviikkojen vuotuisen ohjelman

c.

tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapuolisesti ohjelman järjestäjinä toimivia
voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä

d.

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee rahoitusta eri tahoilta ja vastaanottaa avustuksia ja
lahjoituksia.
Tämän lisäksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksua sekä järjestää asianmukaisen luvan
saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen luonnollinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksessä voi olla kannatusjäseninä yksityishenkilöitä ja
oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
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 erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
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sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää
yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten
toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

6. Yhdistyksen kokoukset
Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin maalis - toukokuussa
(kevätkokous) ja loka - joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja äänivalta
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Kirje voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsentä edustavan on esitettävä
edustusoikeudestaan valtakirja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on
ilmoitettava se kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun

8. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä
toiminnantarkastuskertomus
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
3. käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. vahvistetaan jäsenmaksut, liittymismaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa
toimintavuotta varten
2. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
3. päätetään hallituksen jäsenmäärästä
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4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
5. valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (1–2) toiminnantarkastajaa ja (1–2)
varatoiminnantarkastajaa sekä
6. käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat

9. Yhdistyksen hallitus
Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-9 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Uuden hallituksen toimikausi alkaa vaalin jälkeisen
kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
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. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

10. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous. Liittymismaksu peritään vain kerran.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen
erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

12. Toiminta- ja tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjanpitolain mukainen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta hallitukselle.

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

14. Yleisiä säännöksiä
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi
13. §:ssä mainitussa tapauksessa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja
läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

15. Muilta osin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

