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Turun Seudun Vanhustuki ry
SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Vanhustuki ry, kotipaikka on Turku ja toiminta-alueena Turun seutu.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen,
kaikenpuolinen arvokkaan vanhenemisen turvaaminen ja yhteiskunnallisten asioiden edunvalvonta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) Järjestää vanhuslähtöisiä tapahtumia ja toimintaa.
2) Toimii yhteistyössä eri vanhustyön toimijoiden kanssa.
3) Vaikuttaa tarvittaessa kunnalliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon vanhusten hyvinvointiin liittyvissä
asioissa aloittein, esityksin ja lausunnoin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa varainkeräyksiä, arpajaisia ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
sekä perustaa tarvittaessa taloudellisia tukiyhdistyksiä.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi voi hallitus kutsua henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet
yhdistyksen toimintaan ja jotka ovat erityisen ansiokkaasti vaikuttaneet yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja
tarkoitusperien toteuttamiseen.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai hän on todistettavasti toiminut yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja
tarkoitusperien vastaisesti.
5. Jäsenmaksu
Jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden määrä yhdistyksen syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Toimiaika: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan toimiaika on yksi (1) vuosi ja muiden kaksi (2) vuotta. Hallituksesta
on erovuorossa vuosittain kolme (3) jäsentä ja toinen varajäsenistä.
Valinta: Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja
erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.
Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan, tositteiden
tarkastajan ja nimeää hallitukselle sihteerin.
Kokoontuminen: Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä I tai II varapuheenjohtajan
kutsusta em. järjestyksessä.
Päätösvaltaisuus: Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai toinen
varapuheenjohtajista on paikalla ja kutsu on lähetetty vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
7. Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat aina kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää
nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle, yhdessä puheenjohtajan tai jommankumman
varapuheenjohtajan kanssa.
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8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastus on suoritettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Syyskokouksen valitsemien tilintarkastajien / toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään hallituksen kutsusta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään
toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni lukuun ottamatta kannattavia jäseniä,
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökseksi tulee eniten ääniä saanut esitys.
10. Kokouskutsut
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.
11. Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
1) esitetään tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus
2) esitetään tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) päätetään vastuuvapauden päättämisestä
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1) päätetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
2) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet 6 §:n mukaisesti
3) valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja, ja varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa.
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös on pätevä, mikäli kolme neljäsosaa
annetuista äänistä on sitä kannattanut.
13. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa. Samalla on päätettävä yhdistyksen varojen
käytöstä. Varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla.

Säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 20.11.2017.

